اول سرطان ،بحران مشروعیت نظام
تکمیل می شود
مجلس نمایندگان به عنوان یک نهاد منتخب و برخواسته از اراده سیاسی
مردم در آخرین روزهای کار قانونی اش به سر می برد .ماده هشتاد
سوم قانون اساسی در مورد این مجلس صراحت دارد که "اعضای
ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد ،عمومی ،سری و
مستقیم انتخاب می گردند .دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان
سال پنجم ،بعد از اعالن نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای
جدید به کار آغاز می نماید .انتخابات اعضای ولس جرگه در خالل مدت
سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه ،برگزار می گردد"...
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سرتراشی در غزنی؛ اقدام غیرقانونی
نهادهای امنیتی و ضعف دانشگاههای دولتی
اواخر هفتهی گذشته امنیت ملی غزنی به صورت غیرقانونی سر دوتن از استادان
دانشگاه این والیت را تراشیدند .ظاهرا اتهام این دو تن جعل اسناد ،معاش گرفتن
همزمان از دو اداره و بدرفتاری با دانشجویان قلمداد شده است .جدا از این مسئله
که اتهامات وارده بر این دو تن چه بوده است ،این گونه بر خورد از طرف یکی...
صفحه 3

موافقت رییس جمهور با ادامهی کار مجلس نمایندگان
صفحه 2

فومیل شدن
نگرانی سیگار از حی 
کمکهای امریکا به معارف افغانستان

مقامهای تاجیکستان :صدها تروریست
در والیتهای شمال افغانستان تجمع کردهاند

اطالعات روز :سربازرس ویژهی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) با ابراز نگرانی
فومیل شدن کمکهای ادارهی توسعهی بینالمللی امریکا ( )USAIDدر بخش
از حی 
معارف کشور از این اداره خواسته که در مورد درستی آمار کمکهای امریکا به وزارت
معارف افغانستان توضیح دهد .جان سوپکو ،سربازرس سیگار در نامهای به ادارهی
صفحه 2
توسعهی بینالملل امریکا گفته است که بعد از اظهارات وزیران...

اطالعات روز :شماری از مقامهای ارشد دولت تاجیکستان اعالم کردهاند که 1500
تروریست از گروههای مختلف در والیتهای شمالی و مرزی افغانستان با تاجیکستان
تجمع کردهاند .این مقامها تجمع این تروریستان را در والیتهای هممرز با تاجیکستان
خطری جدی برای کشورهای منطقه عنوان کردهاند .یک مشاور امنیتی رییس جمهور
صفحه 2
تاجیکستان و یک مقام بلندرتبهی امنیتی کشورهای مستقل...

Flying 2 times
weekly to

مرد صلح؛ وزیر دفاع دوران جنگ
افغانستان جنگزده 9 ،ماه پس از تشکیل حکومت جدید و در هنگامهی شدیدترین
جنگ از زمان آغاز شورشگری طالبان در چهارده سال قبل از امروز ،بهزودی یک
وزیر دفاع خواهد داشت .معصوم استانکزی که بیشتر به مرد صلح شهرت دارد تا یک
استراتژیست در میدان نبرد ،بدنهی مذاکرهکنندگان شورای عالی صلح...
صفحه 5

 23سرانجام ناخوشایند
در صورت کم خوابی

این روزها بیخوابی یکی از مشکالت عمده در جوامع انسانی است .دلمشغولیهای
بیش از حد انسانها ،آنها را دچار کمخوابی میکند که این موضوع میتواند از
نظر جسمی و روحی اثرات مخربی برای افراد در پی داشته باشد .در ادامه به بررسی
سرانجام ناخوشایندی خواهیم پرداخت که در صورت مداومت در بیخوابی...
صفحه 6
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اتهام تکان دهنده
از دزدی بزرگ
در وزارت معارف

شهریار فرهمند

رسبازرس ویژهی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) با ابراز
نگرانی از حیف و میل شدن کمکهای ادارهی توسعهی بیناملللی
امریکا( )USAIDدر بخش معارف کشور از این اداره خواسته که در
مورد درستی آماری کمکهای امریکا به وزارت معارف افغانستان
توضیح دهد.
جان ساپکو ،رسبازرس سیگار در نامهای به ادارهی توسعهی بینامللل
امریکا گفته است که بعد از اظهارات وزیران معارف و تحصیالت
عالی کابینهی جدید افغانستان ،ادارهی توسعهی بینامللل امریکا
توجه ویژهی خود را بر اتهامهای وارد شده متمرکز کند.
اخیرا ً اسدالله حنیف بلخی ،وزیر جدید معارف همراه با فریده مومند،
وزیر تحصیالت عالی در این مورد در مجلس منایندگان گفتند که
مسئوالن پیشین این وزارت معارف در زمان حکومت حامد کرزی،
رییس جمهوری پیشین ،شامری از مکتبها و آموزگاران را جعل کرده
و در امتحانات ورود به دانشگاهها نیز اعامل نفوذ کردهاند.
این وزیران جدید گفتهاند که در مناطق ناامن کشور مکتبها فعال
نیستند و مسئوالن قبلی"آمار را مهندسی کرده ،پول اختالس کردهاند
و در امتحانات ورود به دانشگاهها هم اعامل نفوذ" شده است.
این درحالی است که فاروق وردک وزیر پیشین معارف متامی این
اتهامات را رد کرده و آنرا یک توطئه سیاسی علیه خودش عنوان کرده
است.
حاال ،با وجود اینکه گزارش سیگار جزئیات و اسناد کافی برای اینکه
بدانیم این کمک ها چگونه حیف و میل شده است و این مکاتب و آمار
و ارقام خیالی کدام هاست و در کجاست؛ به خوانندگان منی دهد ،اما
دولت افغانستان مکلف است که این پرونده را جدی بگیرد.
وزیر جدید معارف با توجه به آنچه که ادعا کرده است ،بایستی جزئیات
مکاتب خیالی و آمار و ارقام های دروغینی را که وزیر پیشین معارف
ساخته تا حق کودکان و معلامن این وطن را دزدی کند ،را در اختیار
مردم و رسانه ها قرار بدهد .پرده برداری و افشای این اطالعات و
دزدی ها ،از یک طرف به مسئوولین جدید وزارت معارف کمک خواهد
کرد که درگیر کار نکرده نشوند و از جانب دیگر ،جلو این روند و مکانیزم
نامرشوع و غیرقانونی برای برداشت ها و دزدی های بیشرت را خواهد
گرفت .در کنارش افشای این جزئیات وزارت معارف را کمک خواهد
کرد که بداند در کدام جاها نیاز به مکتب دارد و در کدام مناطق،
بودجه و هزینه این وزارت به هدر خواهند رفت.
از این رو ،ضمن اینکه وزارت معارف بایستی این اطالعات را افشا
کند ،حکومت افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی بایستی تحقیقات
جدی روی این موضوع را رشوع کنند تا صحت و ثقم این ادعا
مشخص شود .اگر گزارش سیکار صحت داشته باشد ،حجم دزدی و
تأثیر آن بسیار بزرگ و وسیع خواهد بود و بدون شک این پرونده روند
آموزش و پرورش در شامری از نقاط افغانستان را به تعویق انداخته
است و منابع مالی این روند را حیف و میل کرده است.
این پرونده با توجه به حجم کمک هایی که به وزارت معارف صورت
گرفته و با توجه به تأثیراتی که از آن برجا مانده ،بایستی در دستور کار
عاجل حکومت قرار بگیرد و حکومت باید مشخص کند که حقیقت چه
بود؟ تشخیص نتیجه ما را کمک خواهد کرد که فساد مالی و اداری
را در حکومت کاهش بدهیم و تدابیری را برای جلوگیری از چنین
فسادهایی در پیش بگیریم .اضافه بر آن ،حکومت افغانستان بایستی
حامیان مالی معارف درافغانستان را اطمنان بدهد که اگر این ادعا
درست باشد ،عامالن آن مجازات و پول های دزدی شده برگردانده
خواهد شد و در آینده نیز چنین اتفاقی بررس کمک های جامعه جهانی
نخواهد آمد.
اگر چنانکه حکومت مانند سایر پرونده ها ،از این پرونده نیز بگذرد و
آنرا جدی نگیرد ،منابع متویلی پروژه های بزرگ و ملی در حد معارف و
صحت آسیب خواهند دید و جامعه جهانی در مورد کمک های شان به
معارف افغانستان تجدید نظر خواهند کرد .بی توجهی به این پرونده
می تواند مشکالت موجود درافغانستان را افزایش دهد و اعتبار نیم
بند به حکومت افغانستان را از بین بربد .همین اکنون به دلیل بی
توجهی ها و کم کاری های مسئولین حکومتی بودجه کمیسیون های
انتخاباتی که توسط جامعه بین املللی متویل می شد ،قطع شده است
و احتامل قطع کمک های مالی پروژه توزیع تذکره های الکرتونیکی
نیز بسیار باالست .و اگر چنانکه این مورد از جانب حکومت جدی
گرفته نشود ،معارف افغانستان روند رو به سقوط را در سالهای آینده
خواهد پیمود .به این دلیل که حکومت افغانستان از پس مصارف
گزاف بخش معارف در افغانستان برآمده منی تواند و قادر به مدیریت
معارف درافغانستان نخواهد بود.
و حاال راهی جز اینکه :پرونده به گونه شفاف و با اشرتاک منایندگانی
از حکومت و بازرسان سیگار و متویل کنندگان وزارت معارف ،بررسی
نشود ،هیچ نتیجه ی دیگر قابل قبول نخواهد بود و دوطرف را به بن
بست مواجه خواهد کرد .حکومت افغانستان را در توسعه و تقویت
معارف درافغانستان زمین گیر خواهد کرد و جامعه جهانی نیز از سقوط
مکاتب به دلیل کمبود منابع مالی مترضر خواهد شد.

موافقت رییس جمهور با ادامهی کار مجلس نمایندگان
اطالعات روز :رییس جمهور غنی در دیدار با کمیتهی
رؤسای مجلس نمایندگان با ادامهی کار مجلس نمایندگان
موافقت کرده است .رییس جمهور در این دیدار گفت که
طرفدار دوام کار مجلس نمایندهگان است.
محمد عبده ،رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس
نمایندهگان در این مورد گفت« :در پایان این نشست رییس
جمهور بگونهی سریع ،قاطع و بدون ابهام گفت که طرفدار
دوام کار مجلس نمایندهگان است ،زیرا با نبود این قوه
دموکراسی صدمه میبیند و تفکیک قوا از بین خواهد رفت».
این در حالیست که بیشتر از سه روز تا پایان دورهیکاری
مجلس نمایندگان باقی نمانده است و نظر به قانون اساسی
دورهی کاری مجلس فعلی در اول ماه سرطان رسماً ختم
میشود؛ اما تا کنون زمان برگزاری انتخابات مجلس و
شورای ولسوالیها مشخص نشده است .در همین حالی
رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندهگان گفت
که در این مدت صالحیتهای مجلس نمایندهگان محفوظ
هستند و هم مانند گذشته نظارت از عملکرد حکومت،
صالحیت قانو ن گذاری و تصویب بودجهی ملی را خواهند
داشت.
اما رییس دیدهبان شفافیت افغانستان گفته که مشروعیت
مجلس نمایندهگان؛ اعالم تقویم انتخابات و اصالح نظام

انتخاباتی همه باهم پیوند دارند و هرگاه تقویم انتخابات بدون
اصالح نظام انتخاباتی اعالم گردد ،فاجعه برانگیز خواهد بود.
ذکریا بارکزی رییس دیدهبان شفافیت افغانستان افزود که
رهبران حکومت وحدت ملی باید مشروعیت مجلس ،اعالم
تقویم انتخابات مجلس نمایندهگان و اصالح نظام انتخاباتی
را همزمان اعالم کند.
او گفت« :در شرایط کنونی مشروعیت پارلمان ،اصالحات
انتخاباتی و اعالم تقویم انتخاباتی همه با هم ربط دارند و
رهبران حکومت وحدت ملی باید همه را در نظر بگیرند؛
هرگاه به این سه موضوع همزمان عمل نشود ،اعالم تقویم
انتخابات فاجعه برانگیز خواهد بود».
با این حال رییس جمهور رایزنیهای خود را برای چگونگی
ادامهی کار مجلس نمایندهگان آغاز کرده است و معاون
سخنگوی رییس جمهور میگوید که پیش از پایان کار
مجلس نمایندهگان رییس جمهور تصمیماش را اعالم خواهد
کرد.
سید ظفر هاشمی ،معاون سخنگوی رییس جمهور در این
باره گفت« :مشورهها و رایزنیها را رییس جمهور آغاز کرده
است و تصمیماش را دربارهی چگونگی دوام کار مجلس
نمایندهگان و اصالح نظام انتخاباتی اعالم خواهد کرد».
در همین حال شماری از آگاهان میگویند که هرچند دوام

کار مجلس نمایندهگان توجیه قانونی ندارد؛ اما هرگاه کار
مجلس نمایندهگان دوام بیابد ،صالحیتهایش محفوظ
خواهد ماند.
نصراهلل استانکزی استاد دانشگاه در این مورد گفت« :تمدید
کار مجلس نمایندهگان هرچند توجیه حقوقی ندارد؛ اما
هرگاه کار شورا دوام بیابد ،صالحیتهایش محفوظ است
و هیچ زمانی به جز حالت اضطرار صالحیتهای شورا
سلب نمیشود؛ اما حاال که حالت اضطرار وجود ندارد این
صالحیتهای این مجلس محفوظ است».
این در حالیست که در هفتههای اخیر اعضای مجلس سنا
در مورد ادامهی کار مجلس نمایندگان گفتند که پس از اول
ماه سرطان مجلس نمایندگان در نزد این مجلس مشروعیت
ندارد .رییس مجلس سنا در این مورد هشدار داده بود« :در
صورتیکه تاریخ انتخابات مشخص نشود ما کارکردهای
مجلس نمایندگان را بر اساس قانون ،نمیپذیریم».
بعد از مشخص شدن ادامهی کار مجلس نمایندگان ،تصویب
قوانین ،نظارت از عملکرد حکومت ،تصویب بودجهی ملی
و رای اعتماد به نامزد وزیر دفاع ملی ،اعضای باقی ماندهی
دادگاه عالی و اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و نیز
رییس بانک مرکزی و رییس هالل احمر در صدر کارهای
مجلس قرار دارد.

فومیل شدن کمکهای امریکا
نگرانی سیگار از حی 
به معارف افغانستان
اطالعات روز :رسبازرس ویژهی امریکا
برای بازسازی افغانستان (سیگار) با ابراز
نگرانی از حیفومیل شدن کمکهای
ادارهی توسعهی بیناملللی امریکا
( )USAIDدر بخش معارف کشور از
این اداره خواسته که در مورد درستی
آمار کمکهای امریکا به وزارت
معارف افغانستان توضیح دهد.
جان سوپکو ،رسبازرس سیگار در
نامهای به ادارهی توسعهی بینامللل
امریکا گفته است که بعد از اظهارات
وزیران معارف و تحصیالت عالی
کابینهی جدید افغانستان ،ادارهی
توسعهی بیناملللی امریکا توجه ویژهی
خود را بر اتهامهای واردشده متمرکز
کند.
اخیرا ً اسدالله حنیف بلخی ،وزیر جدید
معارف همراه با فریده مومند ،وزیر
تحصیالت عالی در این مورد در مجلس
منایندگان گفتند که مسئوالن پیشین این
وزارت معارف در زمان حکومت حامد
کرزی ،رییس جمهوری پیشین ،شامری
از مکتبها و آموزگاران را جعل کرده
و در امتحانات ورود به دانشگاهها نیز
اعامل نفوذ کردهاند.

این وزیران جدید گفتهاند که در مناطق
ناامن کشور مکتبها فعال نیستند و
مسئوالن قبلی «آمار را مهندسی کرده،
پول اختالس کردهاند و در امتحانات
ورود به دانشگاهها هم اعامل نفوذ»
شده است .اما فاروق وردک که به مدت
هفت سال وزیر معارف کشور بود،
اتهامهای واردشده از سوی وزیر جدید
معارف را رد کرده است.
آقای وردک گفته آماری را که در
مدت هفت سال به جامعهی جهانی
داده ،تولید فکری خود او نبوده ،بلکه
در موجودیت یک سیستم منظم از
سوی مدریت مکتبها بعد در سطح
والیتها بعد به معاونتهای وزارت
و در اخیر هم به شخص خود وزیر
رسیده و تهیه شده است .وردک جعل
در امتحان ورود به دانشگاهها را نیز رد
کرده و میگوید که وزیر جدید باید
برای ادعای خود اسناد ارائه کند.
در نامهی رسبازرس سیگار آمده است
که اگر این اتهامات درست باشد،
آمریکا به مکاتبی پول داده که وجود
ندارد و به آموزگارانی حقوق داده
که درس منیدهند .اما آقای وردک

در این مورد گفته است« :بعد از سال
 ۲۰۰۷همه معلامن ثبت نام شدهاند۹۰ .
درصد آنها حساب بانکی دارند و از
همه معلامن سالی دو بار امتحان گرفته
میشد ،در چنین حالتی امکان وجود
معلامن خیالی ممکن نبود».
این در حالیست که پس از سقوط
گروه طالبان در سال  ،۲۰۰۱ادارهی
توسعهی بینامللل آمریکا کمکها
و رسمایهگذاریهای قابل مالحظهای
را در بخش آموزش و پرورش در
افغانستان انجام داد که به گفته جان
سپکو ،تنها از ماه می ۲۰۱۵تاکنون ۷۶۹
میلیون دالر به بخش معارف افغانستان
کمک شده است.
نظر به آمار ادارهی توسعهی بیناملللی
آمریکا در سال  ۲۰۰۲در کشور تقریباً
 ۹۰هزار دانشآموز جدید در مکتبها
ثبت نام کرده بودند ،ولی شامر دانش
آموزان مکتبها در سال  ۲۰۱۳به
نزدیک به  ۸میلیون میرسید.
تا حاال این اداره روند پیرشفت آموزش
و پرورش در افغانستان را از پروژههای
بسیار موفق خود میدانسته؛ اما به
گزارشهای جدید از احتامل دستربد در

آمار مکتبها و آموزگاران و همچنین
اعامل نفوذ مقامها در امتحان ورودی
دانشگاه ،موفقیت این اداره در افغانستان
زیر سوال رفته است.
همچنان سیگار در نامهی خود از
ادارهی توسعهی بیناملللی امریکا
سوالهای چون؛  -1چه کارهای برای
تحقیق جعلی بدن آمار دولت افغانستان
انجام دادهاید؟  -2آیا این اداره از حجم
کمکها به آموزگاران و مکتبهای
خیالی هیچ برآوردی تخمینی کرده
است؟ و سوالهای دیگر را نیز مطرح
کرده است که باید این اداره در این
زمینهها توضیح بدهد.
با وجود این سیگار نسبت به درستی این
آمارها ابراز تردید کرده و گفته است
که ادارهی انکشاف بیناملللی امریکا
باید در این مورد دقت بیشرتی کند.
سیگار گفته است که این نهاد همواره
از پولی که برای بازسازی افغانستان
هزینه میشود بازرسی میکند .در عین
حال سیگار ،ادارهی توسعه بیناملللی
آمریکا را در خصوص اتهامات وارد
شده به سیستم معارف کشور مورد
بازخواست قرار داده است.

مقامهای تاجیکستان :صدها تروریست
در والیتهای شمال افغانستان تجمع کردهاند
اطالعات روز :شماری از مقامهای ارشد دولت
تاجیکستان اعالم کردهاند که  1500تروریست از
گروههای مختلف در والیتهای شمالی و مرزی
افغانستان با تاجیکستان تجمع کردهاند.
این مقامها تجمع این تروریستان را در والیتهای
هممرز با تاجیکستان خطری جدی برای کشورهای
منطقه عنوان کردهاند .یک مشاور امنیتی رییس جمهور
تاجیکستان و یک مقام بلندرتبهی امنیتی کشورهای
مستقل مشترکالمنافع گفتند که در آنسوی سرحد
تاجیکستان در خاک افغانستان تعداد زیادی از شورشیان
مربوط به گروههای مختلف افراطی جمع شدهاند.
شیرعلی خیراهللیف ،مشاور امنیت ملی رییس جمهور
تاجیکستان دیروز در شورای فرماندهی سرحدی
کشورهای مستقل مشترکالمنافع در شهر دوشنبه
گفت« :بزرگترین مسئولیت امروز و فردا این است که
از رقابتهای جیوپلیتیکی قدرتهای بزرگ در آسیای
میانه جلوگیری شود؛ زیرا این منطقه روزبهروز با تهدید

بیشتر تروریسم روبهرو میباشد» .خیراهللیف افزود که
گروههای تروریستی به گونهی آشکار تالش دارند تا
در مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان مرکز جنگی
ایجاد کنند.
همچنان رجب علی رحمان علی ،فرمانده قوای مرزی
تاجیکستان در یک نشست خبری گفت که افراد مسلح
افراطی در سه والیت شمالی و شمالشرقی افغانستان
تمرکز کرده و تعداد آنها به بیش از  ۱۵۰۰نفر میرسد.
او گفت« :ما را بهخصوص وضع در قندوز ،تخار و
بدخشان افغانستان که هممرز با تاجیکستان هستند،
نگران کرده است .زیرا در این والیتها از ماه اپریل به
اینسو زدوخوردها قطع نمیشوند .مقامهای تاجیکستان
و افغانستان پیوسته در مورد وضع منطقههای مرزی تبادل
اطالعات میکنند و در این زمینه همکاریهای گسترده
را آغاز کردهاند».
رحمان علی افزود که تعداد افراد مسلح تندرو در
ولسوالیهای امام صاحب و دشت ارچی والیت

قندوز نیز زیاد میباشد .به گفتهی این مقام تاجیکی،
این تروریستان به گروههای طالبان ،القاعده ،داعش،
حرکت اسالمی ازبکستان و انصاراهلل منسوب میباشند.
پیش از این نیز مقامهای تاجیکستان و دیگر کشورهایی
که از شمال با افغانستان مرز مشترک دارند ،از نفوذ
گروههای تروریستی شکایت کردهاند .آنها هشدار
دادهاند در صورتی که برنامهی منظم برای کنترول
فعالیتهای این تروریستان از سوی کشورهای منطقه
روی دست گرفته نشود ،در آینده مشکالت بزرگی را
برای این کشورها به وجود خواهد آورد.
از سویی هم ،در ماههای اخیر مقامهای افغانستان نیز از
حضور گستردهی گروههای تروریستی در والیتهای
شمالی کشور ابراز نگرانی کردهاند .در حال حاضر در
شماری از والیتهای شمالشرقی کشور عم ً
ال جنگ
میان نیروهای امنیتی کشور و گروههای تروریستی
جریان دارد و تلفات ناشی از درگیریها نیز گسترده
بوده است.

اول سرطان ،بحران مشروعیت نظام
تکمیل می شود
امیر کابلی
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مکتبهای خیالیای
فاروقهای وردکی

مجلس نمایندگان به عنوان یک نهاد منتخب و برخواسته از
اراده سیاسی مردم در آخرین روزهای کار قانونی اش به سر
می برد .ماده هشتاد سوم قانون اساسی در مورد این مجلس
صراحت دارد که "اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق
انتخابات آزاد ،عمومی ،سری و مستقیم انتخاب می گردند.
دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم ،بعد
از اعالن نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به
کار آغاز می نماید .انتخابات اعضای ولس جرگه در خالل
مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه،
برگزار می گردد"...
زمان قانونی کار مجلس نمایندگان در حالی تکمیل شده
است که رهبران حکومت وحدت ملی از دستور صریح و الزام
آور قانون اساسی سرپیچی کرده اند و انتخابات مجلس را
در زمان مشخص آن برگزار نه کرده اند .این سرپیچی از
دستور الزام آور قانون اساسی ،سبب شده است که از یک
سو ،مدت زمان قانونی مجلس کنونی به آخر برسد و از سوی
دیگر انتخابات برگزار نشده تا نمایندگان جدید کرسی های
مجلس را احراز کنند.
این در حالی است که از روز یکشنبه اول سرطان  1349ما
وارد مرحله جدید ،جدی و حساس می شویم .مرحله که در
آن عالوه بر اینکه نهاد ریاست جمهوری توسط یک رییس
جمهور منتخب اداره نمی شود ،با توجه به حکم صریح
قانونی اساسی از نگاه زمانی ،مشروعیت ادامه کار پارلمان
کشور نیز تکمیل شده است و ادامه کار پارلمان از منظر
قانون اساسی ،مشروعیت زمانی اش را از دست میدهد.
به این ترتیب کشور از روز یکشنبه اول سرطان ،وارد فصل
جدیدی می شود که در آن نظام بخش عظیم از مشروعیت
اش را از دست می دهد.
حاال ،پرسش این است که چرا و چگونه ما پس از 13
سال تجربه ثبات نسبی زیر سقف یک دموکراسی نوپا و در
موجودیت یک قانون اساسی دموکراتیک وارد مرحله بحران
مشروعیت شویم؟
بحرانِ که بار اول در نتیجه تقلب و بحران انتخاباتی ،دامن
نهاد ریاست جمهوری کشور را گرفت و با نقض شدن قانون
اساسی به جای این که یک رییس جمهور منتخب برمنبای
اراده سیاسی مردم و نتیجه انتخابات ،به دلیل یا بهانه حفظ
ثبات و جلوگیری از خشونت و فروپاشی نظام ،بالخره یک از
دو نامزد رقیب دور دوم انتخابات  93برمنبای یک توافقنامه
سیاسی رییس جمهور حکومت وحدت ملی اعالن شد و نامزد
دیگر رییس اجراییه حکومت وحدت ملی .و این گونه بود که
با نقض صریح ماده شصت و یک قانون اساسی که حکم
کرده بود " رییس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه
فیصد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد ،عمومی،
سری و مستقیم انتخاب می گردد" ،حکومت وحدت ملی با
داشتن یک رییس جمهور و یک رییس اجراییه روی کار آمد
تا جنجال انتخاباتی با یک محاسبه برد برد برای هر دو تیم
و هر دو رقیب با تقسیم پنجاه پنجاه قدرت سیاسی ،پایان
بیابد.
برای ارایه یک پاسخ درست و قابل دفاع به پرسش ذکر
شده ما ناگذیریم که مرور اجمالی بر ماموریت های الزام آور
حکومت وحدت ملی داشته باشیم.
توافقنامه سیاسی که اساس و منبای روی کار آمدن حکومت
وحدت ملی می باشد ،ماموریت ها و مسوولیت های مهم
و اساسی رییس جمهور حکومت وحدت ملی و رییس
اجراییه حکومت وحدت ملی را مشخص کرده است .تقسیم
پنجاه پنجاه قدرت سیاسی در تمام سطوح حکومت ،ایجاد
کمیسیون خاص اصالحات انتخاباتی برای آوردن اصالحات
بنیادین (نهادها و قوانین) ،ایجاد کمیسیون بررسی طرح
تعدیل قانون اساسی ،برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات

شورای ولسوالی و زمینه سازی برای برگزاری لویه جرگه
قانون اساسی از اساسیترین مسوولیت ها و ماموریت های
الزام آور دو رهبر یا دو شریک قدرت در حکومت وحدت ملی
است.
مسوولیت و ماموریت که متاسفانه در نه ماه کار حکومت
وحدت ملی نه تنها به آن رسیدگی نشد بلکه بصورت حساب
شده و هدفمند دور زده شد .هر چند که هر از گاهی یک
بخش از حکومت وحدتملی در حد موضعگیری های رسانه
ی صرف ،در مورد اصالحات انتخاباتی و آغاز بکار کمیسیون
حاصل اصالحات انتخاباتی اظهارات را رسانه ی کرده است.
اما بدنه دیگر حکومت وحدت ملی یا جانب ارگ ریاست
جمهوری در تمام این نه ماه فرصت ،بدون کمترین توجه
به مباحث انتخاباتی با سکوت و فراموشی از کنار مباحث
انتخاباتی رد شده است و به آن پشت پا زده است .بربنیاد
توافقنامه سیاسی رییس جمهور باید پس از تکمیل حکومت
وحدت ملی فرمانی را ایجاد می کرد که براساس کمیسیون
اصالح نظام انتخاباتی ایجاد و این امر مهم عملی و تطبیق
می شد ،اما اختالف های دو طرف و سهل انگاری رییس
جمهور باعث شد که حاال به مرحله ی برسیم که در پرتو
قانون اساسی هیچ یکی از ارکان نظام مشروعیت نداشته
باشد.
بالخره ،پاسخ به پرسش فوق این است که بی باوری آشکار
ارگ ریاست جمهوری به بحث اصالحات انتخاباتی و
برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف از یک سو و سهل
انگاری های غیر قابل دفاع ریاست اجراییه در مقابل شریک
قدرت اش در مساله اصالحات انتخاباتی ،سبب اصلی خلق
وضعیت و شرایط شده است که افغانستان را عمالً به مرحله
بحران مشروعیت نظام از ارگ ریاست جمهوری تا مجلس
نمایندگان مواجه کرده است.
متاسفانه ،این بی باوری و عدم تعهد رهبران حکومت وحدت
ملی در قبال ارزشها و سازکارهای دموکراتیک ،در کنار ضعف
و نارسایی های جدی در حوزه حکومت داری خوب ،توسعه
اقتصادی ،تامین امنیت و پیش برد هدفمند روند صلح برای
دست یابی به صلح عادالنه و پایدار در کشور ،حاال بعد از نه
ماه ،کار را به جای کشانده است که بحران مشروعیت یک
امر فراگیر برای کلیت نظام در کشور شده است.
اگر باور و تعهد و شرافتمندی برای عملی کردن توافقات
سیاسی نزد رهبران حکومت وحدت ملی وجود می داشت،
بدون شک بر اساس دستور توافقنامه سیاسی کار اصالحات
انتخاباتی "بالفاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی"
آغاز می شد .دو سه ماه اول صرف مباحث اصالحات
انتخاباتی می شد و دستکم شش ماه دیگر از این زمان از
دست رفته فرصت مناسب و طالیی بود برای برگزاری به
موقع انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولسوالی .امر
که تحقق نیافت و در نتیجه بی باوری و عدم تعهد سیاسی
رهبران حکومت وحدت ملی به اراده سیاسی مردم و خلق
ضمانت برای سالمت حق رای شهروند ،اینک ما هستیم
و یک نظامی که از هر کجایش بررسی کنیم به الزمات
قانون اساسی کشور جور در نمی آید .به جای رییس جمهور
منتخب ،رییس جمهور توافقی و رییس اجراییه توافقی .به
جای مجلس نمایندگان منتخب و بیرون آمده از انتخابات
شفاف و سراسری از روز یکشنبه مجلس نمایندگان مصلحتی
و فراقانونی.
بد تر از همه در کنار این همه نابسامانی و قانون شکنی
های لجام گستخه از سوی مسوولین عالی مقام ،مضحکه
و پوزخند توهین آمیز دیگر به حیثیت جمعی شهروندان کشور
این است که ارگ ریاست جمهوری می خواهد با راه اندازی
یک اجماع خود ساخته که در واقعیت امر خیمه شبازی بیش
نیست ،بحران مشروعیت بوجود آمده در کارنامه مجلس

نمایندگان را به زعم خودش جبران کند.
خبرنامه که اخیرا ً از ارگ ریاست جمهوری به رسانه ها
فرستاده شده است از راه اندازی یک مذاکره گسترده و
از کابل تا والیات و ولسوالی های کشور خبر داده است.
مذاکره و مشوره که قرار است ریاست جمهوری بر اساس آن
در مورد چگونگی ادامه کار مجلس نمایندگان تصمیم بگیرد.
روند سفارشی و خود ساخته که به هیچ وجه نمی تواند از پس
جبران خالء مشروعیت مجلس نمایندگان بربیاید .عاقالنه،
منطقی و صداقانه ترین کار این بود که ارگ ریاست
جمهوری به دستورهای الزام آور توافقنامه سیاسی عمل می
کرد و کار را به جای نمی کشاند که کشور وارد این مرحله
کنونی – مرحله خالء مشروعیت نظام – نمی شد.
بر اساس فیصله روز چهار شنبه هفته گذشته ،قرار است
امروز شنبه  30جوزا ،مجلس نمایندگان در مورد چگونگی
ادامه کار این نهاد تصمیم بگیرد .این قرار مجلس نمایندگان
در حالی به اجرا گذاشته می شود که هر شریک قدرت در
حکومت وحدت ملی تا این جای کار با دو رویکرد متفاوت در
قبال ادامه کار پارلمان گپ زده اند .ارگ ریاست جمهوری
از راه اندازی یک اجماع خبر داده است که بر اساس آن
در مورد چگونگی ادامه کار و سطح صالحیت های مجلس
نمایندگان تصمیم می گیرد .در سوی دیگر ،سخنگویان
ریاست اجراییه از ادامه کار مجلس نمایندگان پس از اول
سرطان حمایت کرده اند و استدالل کرده اند که تا زمان
تکمیل شدن اصالحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات
پارلمانی ،مجلس نمایندگان با تمام صالحیت ها و اقتدار
اش به کار ادامه می دهد.
دیده شود که بالخره در وضعیت که بحران امنیتی ،اقتصادی
و حکومت داری به اوج خود رسیده است ،فصل بحران
مشروعیت نظام با چه کش و قوس های سیاسی به همراه
خواهد بود و چه ناگزیری های تازه ای را روی دسترخوان
خالی ملت خواهد گذاشت.

مسوولیت و ماموریت که متاسفانه در نه
ماه کار حکومت وحدت ملی نه تنها به آن
رسیدگی نشد بلکه بصورت حساب شده
و هدفمند دور زده شد .هر چند که هر از
گاهی یک بخش از حکومت وحدتملی در
حد موضعگیری های رسانه ی صرف،
در مورد اصالحات انتخاباتی و آغاز بکار
کمیسیون حاصل اصالحات انتخاباتی
اظهارات را رسانه ی کرده است .اما بدنه
دیگر حکومت وحدت ملی یا جانب ارگ
ریاست جمهوری در تمام این نه ماه
فرصت ،بدون کمترین توجه به مباحث
انتخاباتی با سکوت و فراموشی از کنار
مباحث انتخاباتی رد شده است و به
آن پشت پا زده است .بربنیاد توافقنامه
سیاسی رییس جمهور باید پس از تکمیل
حکومت وحدت ملی فرمانی را ایجاد می
کرد که براساس کمیسیون اصالح نظام
انتخاباتی ایجاد و این امر مهم عملی و
تطبیق می شد ،اما اختالف های دو طرف
و سهل انگاری رییس جمهور باعث شد که
حاال به مرحله ی برسیم که در پرتو قانون
اساسی هیچ یکی از ارکان نظام مشروعیت
نداشته باشد.

افغانستان یک کشور مکتبخیز است .رسمی وجود دارد که مطابق آن در
تمام کشورهای مکتبخیز ،باید فاروق یا فاروقهای وردکی وجود داشته
باشد تا این سنت حفظ شود .ما که الحمدهلل فاروق داریم و فاروق ما چهقدر
وردک است خدایا! وردک است خدایا! فاروق ما هفت سال وزیر معارف بود.
او با عشق به معارف هر صبح زود ،وردک وردک شده به وزارت میرفت.
از صبح تا هر وقتی که خودش الزم میدید کار میکرد و همینکه حدس
میزد باید دوباره به خانه برگردد ،این کار را میکرد .او به عنوان وزیر باید
در جلساتی زیادی شرکت میکرد و در تمام جلسات ،فاروق فاروق شده
حضور پیدا میکرد .حتی گفته میشود موقع غذا خوردن ،دست از فاروقیت
خویش بر نمیداشت و مدام در هوای وردک ،مشغول افادهی فاروقیت
خویش بود .گفته میشود فاروق وردک خانه اش در پلسرخ است و این
روزها تعداد محافظانش هم زیاد شده .از دیگر کارهای که او دوست داشت،
چکر رفتن بود .خیلی چکر میرفت .اگر به جای روزهای که چکر میرفت،
در خانه مینشست و در مورد مالله فکر میکرد ،مالله پاکستانی حاال
صاحب دو سیاره بود.
خدا عمرش بدهد عاشق دختران مکتبی بود .آوازه است که نصف شب
خواب میدید که در قندهار بر روی دختران مکتبی تیزاب پاشیده ،با عجله
از خواب بیدار میشد و میگفت که در این قسمت برنامه از جاللتمآب
حامد کرزی خواهش میکنیم که در مورد فواید تیزابپاشی بر روی
دختران مکتب در قندهار سخن بگوید .تا آمدن ایشان ،تیزابهای تان
را آماده کنید .از یک طرف این خواب بود که او میدید و از طرف دیگر،
عشق او خیلی فراوان بود.
همین عشق فراوان به مکتب و شاگردان معارف از همان ابتداء باعث
شد که او برای بلند بردن آبروی افغانستان و کرزی و شخص خودش،
تعداد مکاتب را جعل کند .فرض کنید در افغانستان  120000مکتب وجود
داشته باشد ،فاروق وردک از شدت عالقه به مکتب و معلم و شاگرد ،تعداد
مجموعی مکاتب را  150000رساند .یعنی آبروی افغانستان ایجاب میکرد
که ایشان  30000مکتب را دروغ بگوید و به نام آنها از دولت پول بگیرد
و بزند به چیزش! هرچند قب ً
ال فاش شد که آقای فاروق وردک به نام مکتب
و معلم بودجه میگیرد اما آن را انتقال میدهد به برادران ناراضی کرزی.
یادش بخیر! آن روزها طالبان را برادران ناراضی کرزی میگفتند .او از بس
عاشق معارف بود ،حاضر بود به آسیاب دشمن آبها بریزد و لقمههای که
برای معارف تیار شده بود را دودسته تقدیم دهنان مبارک طالبان بکند .او
این کارها را کرد.
شما بگویید او وزارت معارف را چور کرد ،من میگویم نه! شما بگویید
او چهقدر دزد بیشرف بوده ،من میگویم نه ،نبوده! شما هرچه بگویید
من قبول نمیکنم .او فاروق بود ،فاروق وردک! وزیر معارف! یادتان است
چهگونه مراسم دعا برای مالله برگزار کرد و آن دختر از خاطر دعاهای
همین فاروق شدیداً وردک ،به جایی رسید که امروز یک سیاره جدید به
نام او شده! شما بگویید اگر دزدیهای فاروق وردک نبود ،وزارت معارف
میتوانست معاش معلمین خویش را از  8000به  16000هزار برساند،
من میگویم نه! خود ایشان گفته که مکاتب در مناطق ناامن ،همیشه
مسدود نبوده ،یکی دو روز فعال بوده و من به این خاطر بودجهی آنها
را از دولت گرفتم اما به آنها ندادم ،که میخواستم آنها بفهمند که پول
شان پیش من است ،اگر میخواهند که حق خود را بگیرند ،باید مکاتب را
باز نگهدارند .اینکه آنها مجبور بوده مکاتب را بسته نگهدارند ،تقصیر من
نیست .پولهای شان را خودم نمیگرفتم به چه کسی میدادم؟! مخصوص ًا
که در این دوره هیچکس قابل اعتماد نیست.
فاروق وردک اگرچه از وزارت معارف به نام مکتبهای که یا وجود نداشته
یا اص ً
ال باز نبوده ،دزدی کرده اما این کل خدماتی نیست که او در حق
افغانستان کرده .بارها ادعا شد که همین فاروق وردک که همیشه حد اقل
را اد حقل میخواند ،از پولهای که دزدی کرده به طالبان داده تا برای
آتش زدن مکاتب و تیزاب پاشیدن بروی دختران معارف ،کمخرج و محتاج
نباشند .یک مثل است که میگوید :خدا خر را محتاج نکند!
فاروق که کار خودش را کرد .حاال هم شیر واری در خانه است و به مبالغی
که دزدی نکرده و باید میکرد ،فکر میکند .مرد ببینم طرفش چپ سیل
کند؟! از قاضی و سارنوال گرفته تا خود رییس جمهور واال مقام!
بنده پیشنهاد میکنم که او را نیز مثل امرخیل ،لقب بابا یا قهرمان ملی
بدهیم .او اسطورهی دزدان موفق است .دزدانی که برای فرار از چنگ
قانون ،بلدند چه سپری برای خودشان بسازند .سپری که او ساخته ،آزادی
و مصئونیت اش را تضمین کرده .اشرف غنی هم برای او سالم میرساند!
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مقدمهای کوتاه بر فمینیسم
(Feminism: A Very Short
)Introduction

سرتراشی در غزنی؛

اقدام غیرقانونی نهادهای امنیتی و ضعف دانشگاههای دولتی
احمد رویش

نویسنده :مارگارت والترز
انتشارات :آکسفورد
مترجم :معصومه عرفانی
بخش سی و نهم

فمنیسم موج دوم :اواخر قرن بیستم5-
جنبش در حال رشد ،درخواستهایش را ،احتماال
با خوشبینی بیش از اندازه ،چنین تعریف کرد:
دستمزد برابر ،فرصت و کیفیت آموزشی برابر،
مهدکودکهای  24ساعته ،و دسترسی رایگان به
وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین در
صورت درخواست زنان .راهپیمایی بزرگی در
سراسر لندن سازماندهی شد با پالکاردهایی با
این مضمون« :ما زیبا نیستیم ،ما زشت نیستیم ،ما
خشمگین هستیم».
این جنبش ،باوجود تالشها در جهت ایجاد روابط
با زنان طبقۀ کارگر ،در اصل جنبشی مربوط به
طبقۀ متوسط باقی ماند :فمنیستها حمایتشان را از
کمپاین رفتگران شب برای دستمزد و شرایط بهتر
و نیز اعتصاب زنان در کارخانۀ فورد اعالم کردند.
احتماال مهمترین عامل تمایز جنبش جدید ،شیوۀ
سازماندهی آن بود :زنان در گروههای کوچک
مالقات میکردند ،بعضی متعلق به منطقه ای
خاص بودند و بعدها گروههایی تشکیل شدند
تا موضوعاتی مشخص را به بحث گرفته یا برای
اهدافی معین فعالیت کنند .اما اکثرا در جهت
«ارتقای آگاهی» کار میکردند .این عبارت توسط
کتی ساراچیلد آمریکایی ،ابداع شده بود :زنان
باید دیدارهای منظمی داشته باشند و از تجربیات
خود با هم سخن بگویند؛ گفتگوهایی که دور از
هر شایعه پراکنی است .گروهها آغاز به بررسی
اشتراکات و نیز تفاوتهایی که زنان را از هم جدا
میساخت کردند .هدف سراسری این جلسات،
شروع به درک ترسها و نارضایتیهای شخصی،
در زمینه ای وسیع تر و کشف آنها از طریق
«به اشتراک گذاشتن ،شناسایی و نامگذاری»
مدلوالت سیاسی آنها بود .چنانکه جولیت میشل
بیان کرد «زنان (در ابتدا) با سرخوردگیهایی در
زندگی های شخصی شان به جنبش پیوستند و
دریافتند آنچه آنها یک وضعیت بغرنج شخصی
میپنداشتند ،در واقع یک وضعیت خطرناک
اجتماعی است».
میشل بیان داشت که «ارتقای آگاهی» ،صحبت
از «گفته ناشده ها است ،درست برخالف درددلها
و گفتگوهای کم اهمیت دوستانه» .زنانی که
نمیتوانستند با انواع مختلف سرکوبهایی که در
زندگی های شخصی شان وجود داشت کنار
بیایند «گفتگو از انواع سرکوبها و محرومیتهایی
که زنان دیگر از آن رنج میبردند را با بدگمانی
شدیدی آغاز کردند ...اگر ما نتوانیم با مشکالت
خودمان مقابل شویم ،حقی برای ادعا کردن برای
پاسخ به مشکالت مردم دیگر نداریم» .مردان
شامل این گفتگوها نبودند ،نه بخاطر خصومت،
بلکه بیشتر به خاطر آگاهی از این نکته که زنان
حداقل در حضور دیگران« ،از لحاظ منطق و
بازی با کلمات» عادت به تسلیم شدن به مردان
دارند.
هدف «ارتقای آگاهی» ،هرگز –چنانکه دشمنانش
گاهی ادعا میکردند ،-تنها برگزاری «جلسۀ درمانی
گروهی» نبود .زنان در جلسات به نوبت در مورد
مشکالت ،محرومیتها و ناامیدیهایشان صحبت
میکردند اما نه تنها برای بیرون دادن پریشانیهای
شخصی شان ،بلکه خوشبختانه ،به عنوان قدمی
به سمت درک این نکته که تمام اینها ممکن
است تنها نتیجۀ وضعیت زندگی شخصی خود

آنها نباشد .این جلسات قرار بود راهی برای درک
اشتراکهایشان «به عنوان یک زن» ،بدون درنظر
داشت تفاوتهای طبقاتی یا نژاد و یا تجربیات
شخصی آنها باشد( .اکثر آنها ،اگرنه تمامشان،
زنانی جوان بودند ،بنابراین تفاوت سنی به ندرت
ذکر میشد).
همانطور که یک فمنیست آمریکایی بیان کرد،
«ارتقای آگاهی ،راهی برای شکل دادن تحلیلی
سیاسی در مورد اطالعاتی هستند که ما اطمینان
داریم حقیقت دارند( .چرا که) این اطالعات
تجربیات ما هستند» .یک آمریکایی دیگر،
شوالمیت فایراستون ،اظهار داشت که «نگرانی
برای دستیابی به آزادیهایی ویژه ،بدون باال بردن
آگاهیهای مقدماتی برای استفاده از این آزادیها
به بهترین شکل ،بی ارزش است» .زنانی دیگر،
در کل ،اطمینان چندانی به این موضوعات
نداشتند .بعضی شکایت میکردند که «ارتقای
آگاهی» ،به طور خاص مناسب زنان تحصیلکردۀ
طبقۀ متوسط یا مرفه می باشد و اینکه این زنان
میتوانستند از طریق مهارتها و قدرت سخنوری
شان ،در گروهها برتری به دست بیاورند .در
حقیقت ،در آن زمان ،بیشتر زنان تجربیات اندکی
از فعالیتهای گروهی داشتند .از آنجا که نقش
احساسات در یک گروه غیر قابل پیش بینی
است ،و حتی میتواند به طوفانی از خشم بینجامد،
ممکن است یکی از اعضای گروه به راحتی
احساس کند که او به گونه ای غیرمنصفانه مورد
انتقاد قرار میگیرد ،قربانی میشود یا حتی بیرون
نگه داشته میشود.
«خواهری» ممکن بود قدرتمند باشد ،اما
گاهی فراموش میشد که روابط میان خواهران
میتواند پرتنش و مشکل باشد .شکافها و
اختالفات اجتناب ناپذیر بودند .در انگلستان
یکی از نخستین کنفرانسها –گرچه ممکن
است غیرمتحمل به نظر برسد ،-با نزاعی شدید
میان «فمنیستهای همجنس گرا» و «فمنیستهای
مائوئیست» به دو دسته تقسیم شد .در یک
کنفرانس دیگر که در ساختمانی مشترک با گروه
بزرگی از معدن چیان برگزار شده بود ،بعضی زنان
که مشخصا آگاهی بسیار اندکی در مورد مردان
طبقۀ کارگر داشتند یا اینکه چطور با حمالت
آزاردهنده و خصمانۀ آنها مواجه شوند ،شروع
کردند به فریاد کشیدن که «خواهران ،توسط
معدن چیان ،دچار خصلتهای وحشیانه میشوند».
اما خشونت (واقعی) مردان ،مشکلی بود که باید
به سرعت مورد بررسی قرار میگرفت .بعضی
فمنیستها ،به طور خاص در آمریکا ،ناامید از
شکست تضمین مسیر اصالحات در الیحۀ
حقوق برابر و تهدیدات نسبت به حقوق مربوط
به سقط جنین و خدمات اجتماعی ،این مساله
را به عنوان نمادی از جایگاه طبقۀ دوم زنان و
آسیب پذیری آنها پیگیری میکردند.
در  ،1975سوزان براون میلر آمریکایی ،در کتاب
«برخالف خواست ما» ،مطالعه ای طوالنی،
جامع ،علمی ،ابتکاری و پیشگامانه ،در مورد
«تجاوز» منتشر کرد .این پژوهش «افسانۀ قهرمانان
متجاوز» مردانه با عمر چندین قرن را در هم
شکست و شعاری را اختراع کرد که به سرعت
توسط دیگر فمنیستها مورد استفاده قرار گرفت:
«پورنوگرافی ،نظریه است و تجاوز ،عمل».

اواخر هفتهی گذشته امنیت ملی غزنی به صورت غیرقانونی
سر دوتن از استادان دانشگاه این والیت را تراشیدند .ظاهرا
اتهام این دو تن جعل اسناد ،معاش گرفتن همزمان از دو
اداره و بدرفتاری با دانشجویان قلمداد شده است .جدا از
این مسئله که اتهامات وارده بر این دو تن چه بوده است،
این گونه بر خورد از طرف یکی از با اعتبارترین ارگانهای
امنیتی کشور هیچ گونه توجیه قانونی ندارد :به فرض اینکه
این دو تن جرمی را مرتکب شده باشد بدون طی کردن
مراحل قانونی و اثبات جرم این عمل امنیت ملی نمیتواند
مبنای قانونی و مشروع داشته باشد چون تشخیص اینکه
آیا این دو فرد مجرم بوده است یا خیر؟ جرم شان چیست
و مجازات شان در پرتو قانون چیست ،وظیفه امنیت ملی
نه بلکه وظیفه ارگانهای عدلی و قضایی کشور می باشد.
ممکن است این دو نفر متهم به ارتکاب جرم باشد و کار
خالف قانون انجام داده باشند ،اما رسیدگی به چنین مواردی
وظایف نهادهای عدلی و قضایی است .حاال ضمن اینکه از
رفتار نادرست و خالف قانون مسئووالن امنیتی دراین والیت
باید بازپرسی صورت بگیرد ،انتظار می رود نهادهای عدلی
و قضایی به صورت جدی این موضوع را پیگیری کرده و
در صورت اثبات جرم ،قانون را باالی اساتیدی که متهم
به جعل اسناد و زورگویی و گرفتن معاش از دونهاد هستند،
تطبیق شود.
پس از آنچه که در غزنی اتفاق افتاد ،آنچه پرسش انگیز
است ،سکوت مسئولین دولتی ،نهادهای مدنی و نهادهای
مدافع حقوق استادان می باشد .دولت مسئولیت دارد تا از
حقوق شهروندان اش حمایت کند ،نهادهای جامعه مدنی
رسالت دارند تا در مقابل بی عدالتی بر علیه حقوق انسانهای
این سرزمین اعتراض نمایند و نهادهای مدافع حقوق
استادان به صورت جدی باید از حقوق استادان پاسداری
نمایند .اما تا هنوز هیچ کدام از این نهادها در مقابل عمل
غیرانسانی و غیرقانونی امنیت ملی بر علیه استادان دانشگاه
غزنی اعتراض نکرده و به سکوت شان ادامه داده اند .مهم
تر از همه این نوع برخورد غیرانسانی به شدت بی سابقه بوده
و تا هنوز در مقابل خطرناک ترین مجرمین در کشور صورت
نگرفته است .شما به یاد دارید که نزدیک به یک میلیون
دالر از کابل بانک غارت شد و اما عاملین این فساد بزرگ با
این گونه برخورد مواجه نشدند ،تروریستانی که هر روز جان
انسانهای این سرزمین را می گیرند و این کشور را تبدیل به
حمام خون ساخته اند؛ همواره یا برادر ناراضی خطاب می
شوند و یا مخالف سیاسی ،مشهورترین چهره های فساد در
سیزده سال گذشته یا مشاورعالی رئیس جمهور معرفی می
شوند و یا خوش و خندان در تفریحگاه های کشورهای خارج
مصروف عیش و نوش اند ،در هیچ کدام از این موارد ما این
رفتار غیرانسانی را که امنیت ملی با استادان کردند ،شاهد
نبودیم .این در حالیست که استادان در بدترین شرایط و با
کمترین امتیاز مادی در حال خدمت و تدریس به فرزندان
این کشور اند و نسبت به بسیاری صنف های انسانی در
این وطن انسانی ترین رسالت خود را در مقابل این سرزمین
انجام می دهند .سهم استادان از میلیاردها دالر کمک های
خارجی به شدت اندک بوده است ،امتیازهای کالن را کسانی
گرفته اند که از کمک های خارجی و امکانات دولتی صاحب
ثروت و زندگی شدند و اما استادان از فراموش شده ترین
اقشار این کشور می باشند.
حاال ضمن اینکه انتظار می رود مسئووالن نهادهای امنیتی
برخورد منصفانه و مطابق به قانون نسبت به کارمندان امنیت
ملی غزنی باید داشته باشد ،برخورد غیرانسانی دیروز با
استادان دانشگاه غزنی و اتهاماتی که علیه این دو استاد
در غزنی رسانه یی شده است ،یکبار دیگر سوالهای جدی

را در مورد وضعیت دانشگاهها ی دولتی ،خودسری های
نهادهای امنیتی و تداوم ضایع شدن حقوق انسانهای این
سرزمین خلق کرده است.
از این رو ،امیدواریم که رسانه یی شدن این موضوع در
کنار اینکه تحرکات سالم شهروندی را برای تحقق حقوق
شهروندی معلمان و باشندگان این سرزمین ایجاد کند ،الزم
می دانم که این مسأله مجالی باشد برای اینکه بررسی کنیم
چه اقداماتی صنفی برای اینکه این اتفاقات تکرار نشود ،از
سوی معلمان و آموزگاران این کشور نیاز است:
بی قانونیها در دانشگاههای دولتی کشور
البته باید در نظر داشته باشیم که مطرح کردن این مسئله
هیچگاه به معنی چشم پوشی کردن از بی قانونی های فراوان
در دانشگاهها ی دولتی کشور نیست .دانشگاهها ی دولتی
از مشکالت و بی قانونی های بسیار جدی رنج می برند که
در بعضی موارد استادان عاملین اصلی این بی قانونیها می
باشد .استبداد و دیکتاتوری اعمال شده از طرف یک تعداد
زیاد از استادان در دانشگاهها  ،فساد و بروکراسی پیچیده
و ناکارآمد ،بی سوادی یک تعداد زیاد از استادان که همه
تقاعد کرده اند ،برخورد های قومی در استخدام کادرهای
علمی ،برخوردهای قومی در نمره دهی و مواجهه با شاگردان
و اعمال انگیزه های قومی در توزیع بورسهای تحصیلی و
سایر امتیازات نمونه های اندک از بی قانونی های موجود
در دانشگاهها ی کشور می باشد .این بی قانونیها از جانب
یک تعداد از استادان اعمال می شود که تالش دارند تا
فضای دانشگاهها را تبدیل به قلمرو تصفیه حساب های
قومی سازند .متاسفانه تا هنوز هیچ گونه اقدام جدی در
مورد اصالح این وضعیت از طرف دولت و نهادهای مسئول
صورت نگرفته است .اما با در نظرداشت تمامی این موارد،
عمل انجام شده در مقابل دو تن از استادان دانشگاه غزنی
هیچ گونه مبنای قانونی و مشروع نداشته و این مسئله مسیر
را برای آوردن اصالحات در دانشگاهها محدود می سازد.
نهادهای مدافع حقوق استادان
در طول تاریخ افغانستان و به خصوص پس از ساخته شدن
دانشگاهها  ،ما شاهد هیچ گونه حرکت منسجم و یکپارچه از
طرف استادان نبوده ایم .عوامل متعدد در این زمینه تأثیر
گذار بوده است؛ ترس سیاست مداران از انسجام استادان،
شکاف های قومی موجود در بین استادان و یک سلسله
عوامل دیگر .بهرحال ،آنچه مهم است فقدان یک نهاد
قدرتمند مدنی مدافع حقوق استادان است که ضرورت آن با
گذشته هر روز جدی تر می شود .البته باید فراموش نکنیم
که وظیفه نهادهای مدافع حقوق استادان حمایت از هرنوع
عمل غیرقانونی استادان نیست.
در سالهای اخیر چندین نهاد از آدرس استادان دانشگاه ابراز
وجود کردند که متاسفانه هیچ کدام شان نمیتواند نمایندگی
از تمامی استادان دانشگاهها ی کشور کنند .اکثر این
حرکتها به صورت بسیار سیستماتیک اهداف قومی را دنبال
می کنند که در خیلی از موارد موضع گیری شان قومی و
خالف قانون بوده است .به عنوان نمونه ،اتحادیه سرتاسری
استادان دانشگاهها ی افغانستان چندین سال که به صورت
غیرقانونی در تالش سهمیه بندی کانکور می باشد .سهمیه
بندی کانکور مخالف قانون اساسی کشور بوده و به صورت
بسیار روشن هدف شان ایجاد موانع در مقابل قوم خاص
برای راه یافتن در دانشگاهها ی کشور می باشد .جالب
است که اعضای این اتحادیه تک قومی بوده و فاقد ساختار
دموکراتیک و اشتراکی است .در این اتحادیه موانع جدی در
برابر عضویت گیری وجود دارد و اکثریت کسانی که عضو این
اتحادیه اند نگاه شان قومی بوده و به سن تقاعد رسیده اند.
این اتحادیه در مورد اصالح نظام آموزشی ،در مورد از بین

شکل گیری اتحادیه سراسری استادان
با ساختار دموکراتیک و شفاف یکی
از جدی ترین نیازمندیها برای گام
برداشتن در راستای اصالح نظام و
ساختار آموزشی می باشد .شکل گیری
این اتحادیه ها یک نیاز اساسی برای
حمایت های خودی و صنفی از سراسر
اساتید دانشگا هها نیز می باشد .این
اتحادیه ها می تواند به تضمین حقوق
صنفی اساتید در درازمدت کمک کند و
به حل مشکالت دانشگاه ها نیز موثر
باشد.
امیدوارم این مسئله مسیر نقد و توجه
جدی به اصالح دانشگاهها ی  دولتی
را باز کند .دانشگاهها ی  دولتی به
دلیل برخوردهای به شدت قومی و
نظام اموزشی کهنه و فرسوده اعتبار
خود را در جامعه از دست داده است.
رهبران حکومت وحدت ملی مسئولیت
دارد تا کشتی شکسته دانش و
دانشگاهها ی  دولتی را نجات داده و
دانشگاه را از وجود استادان بی سواد،
متعصیب و متقاعد که بزرگترین
مانع در مقابل اصالحات می باشند،
پاکسازی نماید .در غیر آن هر روز
شاهد بروز مشکل در نهادهای آموزش
عالی خواهیم بود.
بردن برخورد های قومی ،تقویت بنیادهای علمی و تحقیقی،
اصالح سیاست استخدام ،اصالح ساختار دانشگاهها هیچ
وقتی اعالن موضع نکرده است .این اتحادیه برای یکبار
هم در مورد وضعیت بد دانشگاههای بامیان ،بدخشان،
دایکندی و والیت های دیگری که با مشکالت جدی روبرو
اند موضع گیری نداشته است .به همین دلیل است که این
گونه اتحادیهها هیچ وقتی نمیتواند مدافع حقوق استادان
باشند .در موارد دیگری که این اتحادیه موضعگیری داشته
است حمایت از استادانی بوده است که در زمینه برخوردهای
قومی و رفتار فاشیستی معروف اند.
شکل گیری اتحادیه سراسری استادان با ساختار دموکراتیک
و شفاف یکی از جدی ترین نیازمندیها برای گام برداشتن
در راستای اصالح نظام و ساختار آموزشی می باشد .شکل
گیری این اتحادیه ها یک نیاز اساسی برای حمایت های
خودی و صنفی از سراسر اساتید دانشگاهها نیز می باشد.
این اتحادیه ها می تواند به تضمین حقوق صنفی اساتید
در درازمدت کمک کند و به حل مشکالت دانشگاه ها نیز
موثر باشد.
امیدوارم این مسئله مسیر نقد و توجه جدی به اصالح
دانشگاهها ی دولتی را باز کند .دانشگاهها ی دولتی به
دلیل برخوردهای به شدت قومی و نظام اموزشی کهنه و
فرسوده اعتبار خود را در جامعه از دست داده است .رهبران
حکومت وحدت ملی مسئولیت دارد تا کشتی شکسته دانش
و دانشگاهها ی دولتی را نجات داده و دانشگاه را از وجود
استادان بی سواد ،متعصیب و متقاعد که بزرگترین مانع در
مقابل اصالحات می باشند ،پاکسازی نماید .در غیر آن هر
روز شاهد بروز مشکل در نهادهای آموزش عالی خواهیم بود.
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مرد صلح؛ وزیر دفاع دوران جنگ
منبع :اسوشیتید پرس
نویسنده :لین اودانیل
برگردان :حمید مهدوی

یادداشتهایسخیدادهاتف
آقای غنیه

افغانستان جنگزده 9 ،ماه پس از تشکیل حکومت جدید و در
هنگامهی شدیدترین جنگ از زمان آغاز شورشگری طالبان
در چهارده سال قبل از امروز ،بهزودی یک وزیر دفاع خواهد
داشت .معصوم استانکزی که بیشتر به مرد صلح شهرت دارد
تا یک استراتژیست در میدان نبرد ،بدنهی مذاکرهکنندگان
شورای عالی صلح را رهبری کرده است؛ شورایی که مسئول
پایاندادن به جنگ با طالبان است؛ اما اکنون او هدایت جنگ
را بر عهده دارد .انتظار میرود او بهزودی از طرف پارلمان
رای اعتماد بگیرد؛ هرچند قانون به او اجازه میدهد به عنوان
سرپرست این پست را برعهده بگیرد.
با انتصاب او ،کابینهی رییس جمهور اشرف غنی تکمیل
خواهد شد و سرانجام به گفتهی یک مقام نظامی غربی،
«رهبری قوی ،مثبت و مشروع ملکی» را در ارتش خواهد آورد؛
ارتشی که بدون حمایت نیروهای بینالمللی که مأموریت
جنگیشان سال گذشته پایان یافت ،با طالبانی که قوت بیشتری
یافته است ،مقابله میکند .این مقام نخواست نامش فاش شود؛
چون اجازهی صحبت علنی را نداشت.
استانکزی زمانی وزیر دفاع میشود که طالبان جنگشان
علیه کابل را بازتعریف میکنند ،با دیگر گروههای شبهنظامی
همدست میشوند و جنگ را در هر گوشهای از کشور گسترش
میدهند .این تغییر در تاکتیکها ،نیروهای امنیتی افغانستان را
غافلگیر کرده است.
آمار و ارقام ناتو نشان میدهد که بین  1ماه جنوری تا  7ماه می،
همزمان با این که طالبان از پایگاههای سنتیشان در شرق و
جنوب هم مرز با پاکستان خارج شده و در سراسر کشور پخش
میشوند ،نیروهای امنیتی افغانستان شاهد  63درصد افزایش
در تعداد کشتهها و زخمیها بوده اند .این آمار نشان میدهند
که در این دوره زمانی  2322تن از نیروهای پولیس و نیروهای
امنیتی محلی کشته شدهاند که در مقایسه با دوره مشابه در سال
 53 ،2014درصد افزایش را نشان میدهد .از زمان آغاز تهاجم
به رهبری امریکا در سال  2001که طالبان را سرنگون کرد تا
خروج نظامیان این کشور در اواخر سال گذشته ،امریکا 2217
سرباز را از دست داد.
طالبان شهرهای کالن را تهدید کرده و بر ولسوالیهای دورافتاده
تاخت وتاز میکنند و به گفتهی محمدجان رسول یار ،معاون
والی والیت جنوبی هلمند« ،در مقیاس کالن ،با تمام نیرو و در
بسیاری مناطق به صورت ناگهانی» حمله میکنند .وی گفت:
«آنها توانستهاند که چندین ولسوالی تسخیر کرده و تصرف
کنند» و اضافه کرد که ترک خدمت در میان نیروهای حکومت
در حال افزایش است.
یک مقام حکومت مرکزی که از اوضاع آگاه بود و به دلیل

بسیاری از مقامهای نظامی افغانستان
میگویند که حضور داعش بیشتر
قضیهی طالبان ناراضی است که پرچم
سیاه برافراشتهاند ،نه یک حضور
سازمانیافتهی داعش .جنرال رحمتاهلل
رووفی ،فرمانده عمومی پولیس
سرحدی گفت« :طالبانهایی وجود دارند
که برای منافع خودشان از پرچم داعش
سوءاستفاده میکنند» .وی گفت« :داعش
برنامههای تهاجمی خودش دارد .برای
ما ،داعش و طالبان هردو خطرناک اند؛
اما نباید به داعش هیچ فرصتی بدهیم
که در افغانستان جای پا پیدا کند».
جنگی در گرمای داغ تابستان در کمربند
جوبی طالبان انتظار رفته است .با
اولین نشانههایی که از پروسه صلح
آشکار میشود؛ صلحی که انتظار
میرود تامین آن سالها به درازا بکشد
و روند آن با گفتگوهای غیررسمی
متناوب دنبال شده است؛ به نظر
میرسد که شورشیان و حکومت ،هردو،
میخواهند در میدان نبرد به مزیتهایی
دست یابند.
این که اجازه صحبت با گزارشگران را نداشت نخواست نامش
فاش شود ،گفت« :بیش از صد ولسوالی در سراسر کشور در
برابر تاخت و تاز روزانه طالبان آسیب پذیر اند» .وی گفت:
«روزانه  25 ،17 ،15 ،10مورد برخورد میان شورشیان و نیروهای
حکومتی در سراسر کشور رخ میدهند و اکنون این برخوردها
در جاهایی رخ میدهند که قبال تهدید جدی در آنجا وجود
نداشت».
شمال؛ جایی که قبال امن بود و جنگ ساالران محلی تا حد
زیادی قادر بودند طالبان را برانند ،اکنون میدان جدید جنگ
است و تاکتیکهای جدید شورشیان به یک مسابقه برای
نیروهای حکومتی تبدیل شده است.
حمالت ارتش پاکستان در منطقه مرزی وزیرستان شمالی
که یک سال طول کشیده است ،بسیاری از ملیشهها را وادار
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کرده است تا از طریق مرزها به افغانستان سرازیر شوند؛ جایی
که آنها به حمالت فصل گرمای طالبان پیوسته اند .مقامهای
افغان میگویند که این جنگجویان به طالبان کمک کردند که
در اواخر ماه اپریل ،زمانی که هزاران مرد مسلح بر روستاها در
چند کیلومتر مرکز شهر تاخت و تاز کردند ،تا سرحد تصرف
مرکز والیت شمالی قندوز پیش بیایند.
در اوایل ماه جون ،ملیشهها بر یک ولسوالی دورافتاده در
والیت شمالی بدخشان که با پاکستان ،چین و تاجیکستان مرز
توتاز کردند و استراتژیای را به نمایش
مشترک دارد ،تاخ 
گذاشتند که در سراسر کشور اجرا میشود :حمالت غافلگیرانه
با تعداد زیادی از جنگجویان که پستهای بازرسی کمنیرو
را پایمال میکنند و کنترول ولسوالیها را ،هرچند به صورت
موقتی ،در اختیار میگیرند.
همچنین استانکزی باید با تعداد اندک اما در حال رشد
ملیشههایی ستیزه کند که حمایتشان را از گروه دولت اسالمی
اعالن کرده اند .چندین مقام افغان گفتهاند که داعش در
برخی مناطق ،به ویژه در زابل؛ جایی که ملیشههای اسالمی از
دیگر جناحها وفاداریشان را به داعش اعالن کرده اند ،ریشه
میدواند .یک مقام افغان که نخواست نامش فاش شود ،گفت
که اردوگاههای کوچک آموزشی داعش در زابل ،بادغیس و
فاریاب راهاندازی شده اند.
جنرال میکایل ریسی ،فرمانده ناتو در افغانستان گفت داعش
در والیت غربی فراه در مرز با ایران حضور دارد و در اصل
ماموران آن تالش کرده است با طالبان متحد شوند .وی گفت:
«اما آنها رد شدند» و در اواخر ماه می میان این دو گروه
برخوردهایی رخ داد.
بسیاری از مقامهای نظامی افغانستان میگویند که حضور
داعش بیشتر قضیهی طالبان ناراضی است که پرچم سیاه
برافراشتهاند ،نه یک حضور سازمانیافتهی داعش .جنرال
رحمتالله رووفی ،فرمانده عمومی پولیس سرحدی گفت:
«طالبانهایی وجود دارند که برای منافع خودشان از پرچم
داعش سوءاستفاده میکنند» .وی گفت« :داعش برنامههای
تهاجمی خودش دارد .برای ما ،داعش و طالبان هردو خطرناک
اند؛ اما نباید به داعش هیچ فرصتی بدهیم که در افغانستان جای
پا پیدا کند».
جنگی در گرمای داغ تابستان در کمربند جوبی طالبان انتظار
رفته است .با اولین نشانههایی که از پروسه صلح آشکار میشود؛
صلحی که انتظار میرود تامین آن سالها به درازا بکشد و روند
آن با گفتگوهای غیررسمی متناوب دنبال شده است؛ به نظر
میرسد که شورشیان و حکومت ،هردو ،میخواهند در میدان
نبرد به مزیتهایی دست یابند.

واقعا فکر کنید ،اگر می توانید فکر کنید ،که
بدتر و ضعیف تر و ننگ آور تر و بی کاره تر
از موجودی به نام «زن» دیده یا شنیده اید؟ زن،
ههههه ،زن .زن دیگر .ههههه .اما مشکل در این
جاست که بسیاری از شهروندان افغانستان ،حتا
وقتی که بر این حقیقت وقوف دارند ،این قدر
صداقت ندارند که بگویند آری ،این چنین است
ای برادر .از هر کس که بپرسی می گوید زن و
مرد برابر اند .با وجود این ،در این مملکت یک
جا هست که در آن کسی از اعتراف به حقیقت
بیمی ندارد .این خاصیت پیش رفت است .پیش
رفت انسان ها را بصیر ،سمیع ،قادر و شجیع می
کند و این حقیقتی است آشکار برای آنانی که فکر
می کنند .حتما می پرسید این مکان پیش رفته در
افغانستان کجاست؟ ما که چنین جایی نداشتیم.
عرض شود این سرزمین پیش رفته «جاغوری»
نام دارد .همین روزها زنان جاغوری ،برخالف
همگنان ناصادق و ترسوی خود در دیگر جاها،
پس از یک تظاهرات چادر زنانه یی را به رئیس
جمهور غنی اهدا کردند و گفتند که ایشان را از
این پس «غنیه» خواهند نامید .یکی از این مظاهره
کننده گان گفت:
« این رئیس جمهور اصال مرد نیست .ما نمی
خواستیم به او توهین کنیم .نمی خواستیم او
را تا این حد پایین بیاوریم .اما وقتی که کارد به
استخوان رسید ،ناگزیر شدیم او را به بدترین
وجه ممکن توهین کنیم ،یعنی به او بگوییم که
تو زن هستی .شما را به خدا آدم اگر زن نباشد،
این قدر بی غیرت و ذلیل و بی کاره و مایه ی
ننگ می شود؟ من فکر می کنم او حتا از زن هم
پست تر است».
یکی دیگر از این زنان پیش رفته که از بس پیش
رفته بود میکروفون از بغل رویش گذشته بود،
فریاد زد:
« ما از آقای غنیه خواهش می کنیم که تشریف
بیاورد و چادر زنانه یی را که برای او آماده کرده
ایم بر سر خود بگذارد و رسما قبول کند که از این
پس یک زن است و نه یک مرد».
یکی از خانم های روحانیه در ختم تظاهرات به
درگاه رب العالمین دعا کرد و گفت:
« خدایا ،به آبروی مردانی که واقعا مرداند ،این
میهن شیران را از موس موس مردان بی غیرت،
یعنی زن ،نجات ببخشا».
تظاهرات با شعارهای زن شکن « غنیه! غنیه!
چادرکت مبارک!» به پایان رسید.
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Reza Farzam
امنيت ملي در يك اقدام غير قانوني سر دو تن از استادان
دانشگاه غزني را تراشيدند .هرچند در مورد انگيزه هاي
اين كار اطالعات دقيق وجود ندارد و الزم است كه بيشتر
تحقيق شود ،اما دليل هرچه باشد اين اقدام خالف قانون
و فراتر از صالحيت امنيت ملي بوده و براي حمايت از
حقوق استادان ،الزم است كه از طرف دولت و استادان

اقدامات جدي صورت گيرد.
متاسفانه در طي سالهاي گذشته استادان نتوانستند براي حمايت از حقوق صنفي شان
نهادهاي مدافع استادان بسازند تا در مواردي كه حق يك استاد ضايع مي شود ،موضع
گيري نموده و حمايت سياسي خلق مي كردند.
قوم گرايي مفرط ،وجود شبكه هاي مافيايي از استادان و مقاومت انها در مقابل اصالحات و
به گروگانگيري دانشگاهها ،سياست زدگي فضاي دانشگاههاي كشور و بي اعتمادي عميق
بين استادان مانع شكل گيري نهادهاي فراگير استادان و مانع خلق هويت صنفي فراگير
براي آنها شده است .نهادهاي كه به نمايندگي از استادان فعاليت مي كنند بيشتر أهداف
قومي داشته و دنبال إصالحات و ايجاد چتر حمايتي از حقوق استادان نمي باشد.


Mohammad Ali Fahim
خیمه تحصن اکبری و فکوری بهشتی خالی
شد
دیروز سری زدم به دروازه شرقی پارلمان ،نگاهم طرف
خیمه افتاد .خیمه ای که کاملن خالی بود .بنرها و تابلو
های شان بیانگر این بود که خیمه مربوط وکالی
بامیان است .دو تا طفل آنجا حضور داشت .از آنها علت تخلیه شدن خیمه را پرسیدم.
یکی از آن اطفال گفت :قبل از این ،هنگام غذای ظهر اینجا کباب توزیع میکرد .عده
ای می آمد و بعد از صرف کباب به خانه های شان می رفت.
حاال که رمضان است خیمه تا هنگام غذای شام همچنان خالی است.


Daoud Naji

خواندن یا نخواندن مساله این است
*سال  2002بود .طالبان سقوط کرده بود .در و دیوار
کابل و دیگر شهرهای افغانستان پر بود از شعار "بیایید
سبق بخوانیم"
*سال  2004بود .مبناسبت اولین انتخابات رسارسی
در افغانستان ،بی بی سی برنامه ای داشت به نام "یک روز در یک والیت" والیت های
بامیان ،قندهار ،پنجشیر و جوزجان را من رفتم.
در بامیان بی سواد و با سواد می گفتند .در انتخابات رشکت می کنیم برشطی که دولت
مکتب های ما را بسازد .رسک های ما را بسازد و کلینیک و شفاخانه بسازد .خالصه
"مکتب بسازد اولین خواسته بود".
*سال  2006بود .برای مصاحبه ای وزارت معارف می رفتم .دم دروازه عده ای از
محاسن سفیدان را دیدم .اوایل بهار بود .اهالی دایکندی بودند .آمده بودند عرض
کنند که ده ها مکتب ساختامن ندارد .دانش آموز هست .اما مکتب و کتاب و تخته و
تباشیر نیست.
*سالها گذشت ....سال  2015شد .گزارشگر بی بی سی دایکندی رفت و از مکاتب
بدون ساختامن در این والیت آلبوم عکس فرستاد.
*سالها گذشت و زیر معارف جدید آمد و گفت :صدها مکتب خیالی "در مناطق نا امن"
در سالهای گذشته ،وجود داشته و سیگار نیز این گزارش را تایید کرد.
*این همه را گفتم تا یک نکته را بگویم:
حتام شنیده اید که در زمان سلطنت ظاهر شاه در مناطق مرکزی بهرتین پدران کسانی
بودند که بتوانند فرزاندان خود را از رفنت به مکتب باز دارند حتی در زمان حاکمیت حزب
دموکراتیک خلق این روحیه وجود داشت .حاال اما در آن مناطق قصد بر این است که
یا مبیرند ،یا بخوانند .این یعنی تغییر .تغییر بی بازگشت.
* تقریبا نا ممکن است روند رشد مردمی را که تحت هررشایطی حارضند بیاموزند،
متوقف کرد و نیز بر عکس .تقریبا نا ممکن است مردمی را که حارض نباشند بیاموزند
تغییر داد .در دنیا امروز مساله این است که می خوانی یا منی خوانی؟...


Mukhtar Wafayee
گسست و پیوست جنرالها
بخشی از ناآرامیهای محلی در شمال ،زادهی تضادها
میان احزاب جمعیت و جنبش است .عطش ناتمام
قدرت طلبی ،زیادهخواهی و انتقام در میان رهبران این
دو جریان هر از گاهی باعث خلق ناآرامی و تشنج در
والیات فاریاب ،سرپل و جوزجان شده است .این دو حزب سیاسی قدرتمند ،تاکنون بارها
گسست و پیوست را تجربه کرده اند .از اتحاد یک هفتهیی میان جنرالهای قدرتمندی
که این دو جریان را رهبری میکند گرفته تا تضادها و تنشهای که سایهی همدیگر
را با سنگ میزدند .اکنون که اوضاع شمال خالف میل هر دو حزب جریا دارد ،اگر به
یک توافق و همگرایی دست نیافته و روی عطش انتقام جویی شان آب اتحاد نریزند،
زوال آنان را بزودی شاهد خواهیم بود .اتحاد این دو جریان ضمن این که بخش بزرگی
از ناآرامی های شمال را خاموش می سازد ،نیروهای ویرانگری را که کمر به بلعیدن
شمال بسته اند نیز خنثا خواهند کرد .بتازگی سران احزاب جمعیت و جنبش در فاریاب،
به رسم اتحاد دست به دست هم داده و توافق کرده اند که علیه دشمن مشترک در کنار
هم بیایستند .این توافق اگر تظاهر نباشد ،به نفع مردم است و میتواند سیلی محکمی
بروی بدخواهان شمال باشد.
اکنون که تیغ برندهی جنگ در افغانستان ،گردن مردم شمال را نشانه گرفته ،این مردم
بیشتر از هر اتفاق دیگر منتظر اتحاد رهبران سیاسی برای محافظت از نان و ناموس
شان است.
گفته میشود ،این اتحاد به فرمان جنرال دوستم صورت گرفته و سران هر دو حزب
سیاسی بتازگی با عطامحمدنور در بلخ مالقات کرده و برای رسانیدن پیام و سالم آقای
نور عازم کابل شده و قرار است با جنرال دوستم نیز مالقات نماید.

بخش نخست
این روزها ب یخ وابی یکی از مشکالت عمده در
ج وامع انسانی است .دلمشغ ول یهای بیش از حد
انسانها ،آنها را دچار ک مخ وابی م یکند که این
موضوع م یت واند از نظر جسمی و روحی اث رات
مخ ربی ب رای اف راد در پی داشته باشد .در ادامه به
بررسی رسانجام ناخوشایندی خ واهیم پرداخت
که در صورت مداومت در ب یخ وابی به رساغ اف راد
خ واهد آمد.
امروزه در ج وامع شهری ب یخ وابی یکی از
مشکالتی است که م یت وان آن را به روشنی دید.
در سال  1942میالدی متوسط ساعت خ واب هشت
ساعت بود ،اما ه ماکنون این می زان به  6.8ساعت در
هر شب رسیده است .می زان متوسط خ واب ایدهآل
ب رای هر فرد بالغ در طول  24ساعت شبانه روز بین
 7تا  9ساعت است.
ب راساس آمارهای منترش شده ،بیش از  40درصد از
آم ریکایی روزانه کمرت از هفت ساعت م یخ وابند،
بر این اساس بیش از  70میلیون نفر از آم ریکای یها
دچار کمبود و اختالالت خ واب هستند.
با وجود اینکه همگان از اهمیت می زان مناسب ب رای
خ وابیدن آگاه هستند ،اما باز هم شاهد کم خ وابی
مخصوصا در میان ج وانان هستیم .ج وانان پس از
بازگشت از محل کار یا دانشگاه مشغول اموراتی
نظیر متاشای ان واع رسیالها ،فیل مهای سینامیی یا
ی و وبگردی هستند ،از ای نرو ب یخ وابی
انجام باز 
در کشورمان نیز به مشکلی در میان ج وانان تبدیل
شده است.
در ادامه به بررسی  ۲۳خطری خ واهیم پرداخت
که در صورت ک مخ وابی ممکن است گ ریبانگیر
اف رادی شود که از این مشکل رنج م یب رند.
 .1کج خلقی
ب راساس تحقیقات انجام شده از سوی جمعی از
محققان ،بد خلقی از جمل هی م وارد مشهودی
است که م یت وان این موضوع را از شکایات متعدد
اط رافیان اف رادی که کمرت از می زان طبیعی م یخ وابند،
مشاهده کرد .این تیم از محققان شامری از اف راد
ک مخ واب را زیر ذرهبین ق رار دادهاند و به این نتیجه
رسیدهاند که این اف راد در ب رابر برخی مسائل واکنش
تن دتری نشان م یدهند .ب رای مثال م یت وان به ایجاد
م زاحمت در زمانی اشاره کرد که این اف راد مشغول
کار هستند.
 .2رسدرد
با وجود اینکه دانشمندان در قرن اخیر به ارتباط بین
ک مخ وابی و رسدرد پی بردهاند ،اما هنوز نت وانست هاند
به روشنی ارتباط بین رسدرد و ک مخ وابی را پیدا
کنند .دردهای مزمنی نظیر میگرن در اثر ک مخ وابی
شدت م یگی رند .ب راساس تحقیقات انجام شده
توسط دانشمندان 36 ،تا  58درصد از اف رادی که
مبتال به اختالالت تنفسی در زمان خ واب هستند،

با رسدردهای غیرقابل وصفی در زمان بیدار شدن
روبرو م یش وند .دلیل این رسدردها بیدار شدنهای
مت والی در طول خ واب است که به ب یخ وابی منجر
م یشود.
 .3ناتوانی در یادگیری
ب یخ وابی در میان نوج وانان و ج وانان به موضوعی
هم هگیر تبدیل شده است .مطالعات دانشمندان
حکایت از این دارد که تعویض ساعت آغاز به کار
مدارس راهنامیی از ساعت  7:30به  8:30منجر به
باال رفنت منرهی دانش آموزان در شامری از درسها
شده است .بر این اساس ،منرهی دانش آموزان در
درسی نظیر ریاضی و ق رائت به ت رتیب  ۲و  ۱امتیاز
اف زایش یافته است.
ب یخ وابی در حافظ هی کوتاه مدت نیز بی تاثیر
نیست .با توجه به اینکه حافظ هی کوتاه مدت
بخش مهمی از چرخ هی یادگیری است ،از ای نرو
ب یخ وابی م یت واند تاثیر شگرفی روی ت وانایی
اف راد ب رای به یاد آوردن کلامتی داشته باشد که روز
پیش آنها را به حافظ هی خود سپردهاند .در یک
مطالع هی دیگر دانشمندان به این نتیجه رسیدهاند
که در صورت متایل به یادگیری و مطالع هی یک
موضوع ب رای اولین بار و تک رار آن ،ب یخ وابی
م یت واند تاثیر منفی داشته باشد .این تاثیر منفی
حتی پس از به خ واب رفنت بعد از یادگیری نیز از
بین من یرود.
 .4افزایش وزن
اف رادی که دچار اختالالت خ واب هستند و به می زان
کافی من یخ وابند ،دچار اختالالت هورم ونی شده
و در نتیجه اشتهای بیشرتی ب رای خوردن غذاها با
کالوری باال دارند که این موضوع بسیار خط رناک
است .هرچند در زمان بیدار بودن م یت وان کالوری
بیشرتی را سوزاند ،اما این می زان کالوری سوخته
شده در ب رابر حجم بیشرتی از کالوریها که پس از
خوردن غذا وارد بدن م یشود ،تاثیری ندارد.
 .5کاهش بینایی
کم خ وابی م یت وان مشکالتی را در بینایی اف راد
ایجاد کند که از جمل هی آن م یت وان به ایجاد دید
ت ونلی ،دو بینی و تار شدن بینایی اشاره کرد .می زان
ب یخ وابی رابط هی مستقیمی با اختالالت بینایی
دارد ،ب هطوریکه هر چه می زان ب یخ وابی بیشرت
باشد ،احتامل ایجاد اختالالت بیشرت شده و در
نتیجه مشکالت زیادی نیز ب رای فرد مورد نظر پیش
م یآید .ه مچنین امکان ایجاد توهم آشکار نیز در
اف راد کم خ واب وجود دارد.
 .6بیامری قلبی
دانشمندان با انجام تحقیقاتی به این نتیجه رسیدهاند
که با بیدار ماندن اف راد ب رای بیش از  88ساعت ،فشار
خون اف زایش م ییابد .ب راساس یافت ههای محققان،
اف رادی که در هر شبانه روز تنها  4ساعت م یخ وابند

در مقایسه با اف رادی که  8ساعت م یخ وابند ،رضبان
قلب باالتری دارند .غلظت پروتئین واکنشی نوع C
که یکی از عالم تهای ابتال به بیامریهای قلبی
است در اف رادی که ک مخ واب هستند ،بیش از
سای رین به چشم م یخورد.
 .7کند شدن
عک سالعمل و به بیان بهرت رسعت عمل اف راد در اثر
ب یخ وابی تحت تاثیر ق رار م یگیرد .دانشمندان ب رای
اثبات ادعای خود ،آزمای شهایی را انجام دادهاند.
محققان دو گروه از دانشجویان را مورد آزمایش
ق رار دادهاند ،ب هطوریکه تس تهایی را در رابطه با
تصمی مگیری رسیع به عمل آوردهاند ،با این تفاوت
که یکی از دو گروه در میان تست خ وابیدهاند ،ولی
گروه دیگر چنین اجازهای نداشت هاند .نتیج هی تست
گویای این موضوع است که اف رادی که خ وابیدهاند،
به شکل بهرتی به س واالت پاسخ دادهاند .این تست
در مورد ورزشکاران نیز انجام شده است.
 .8آسی بپذیری در مقابل بیامریها
سازمان دفاعی بدن ،وظیف هی مبارزه با ان واع باکرتیها
و به بیان بهرت میکروارگانیس مها را دارا است،
ب هطوریکه حتی در صورت زخمی شدن نقط های
از بدن و ایجاد زخم ،سیستم دفاعی قادر است از
نفوذ میکروبها به بدن از ناحی هی آسیب دیده
و ایجاد عف ونت جلوگیری کند .حال در صورت
ب یخ وابی حتی ب رای یک شب ،سیستم دفاعی بدن
به اندازهای ضعیف م یشود که تا حدودی قدرت
آن ب رای مبارزه با میکرو ارگانیس مها از بین م یرود.
 .9ادرار بیش از حد معمول
زمانی که انسان به خ واب م یرود ،سیستم ت ولید
ادرار در بدن فرآیند آرامتری را در پیش م یگیرد و
از ای نرو است که اغلب اف راد در زمان خ واب نیازی
به استفاده از رسوی سهای بهداشتی ندارند .اما
زمانی که فردی در طول شب بیدار م یماند ،خربی
از فرآیند آرام ت ولید ادرار نیست .دانشمندان چنین
وضعیتی را ت ولید بیش از حد ادرار شبانه م ینامند.
این موضوع عاملی ب رای شب ادراری در برخی
کودکان و حتی بزرگساالن است ،چ راکه فرآیند ت ولید
ادرار در این اف راد با وجود به خ واب رفنت به حالت
معمول به فعالیت ادامه م یدهد.
 .10حواس پرتی
انجام اموراتی نظیر مطالعه یا گوش دادن به
توضیحات استاد در کالس درس که نیازمند
مترکز است ،به خ واب فرد بستگی مستقیمی دارد.
دانشمندان روی این موضوع تاکید دارند که در
صورت ب یخ وابی ،اف راد باید در انتظار مشکالتی
نظیر نبود مترکز و ح واسپ رتی باشند .در صورت
ب یخ وابی ،فرد در کرسی از ثانیه به حالتی وارد
م یشود که من یت وان آن را خ واب یا بیدار عن وان
کرد.
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هری کین:
پیشنهاد یونایتد اغواکننده است

هری کین ،مهاجم تاتنهام عنوان کرد که
از پیشنهاد منچسرتیونایتد هیجان زده
شده ولی از حضور در تاتنهام خوشحال
است.
کین این فصل عم لکرد فوقالعادهای در
لیگ داشت و از بهرتین گولزنان بود .او
که در حال حارض در جام مل تهای اروپا
برای رده سنی زیر  21سال حضور دارد،

عنوان کرد که قصد جدایی از تاتنهام را
ندارد .او گفت :من در تاتنهام خوشحامل
و به آینده در این تیم امیدوارم .متوجه
پیشنهادات دیگر تی مها شده ام .بعضی
از پیشنهادات اغوا کننده هستند .تاتنهام
یکی از باشگاههای بزرگ است .این
دیدگاه مردم است و من هم به همین
موضوع معتقدم.



نصری:
خودم را در سیتی اثبات میکنم

سمیر نرصی ،هافبک منچسرتسیتی
عنوان کرد که قصد دارد برای اثبات خود،
در سیتی مباند و بجنگد.
هافبک فرانسوی که از هداف رم در نقل و
انتقاالت بوده ،بیشرت این فصل را به دلیل
مصدومیت از دست داده بود و این فصل
را به عنوان یکی از بدترین فص لهایش
م یداند.
او گفت :هنوز چهار فصل از قراردادم

فالکائو :پیوستنم
به چلسی قریبالوقوع است
رادامل فالکائو ،مهاجم موناکو عنوان کرد که پیوستنش
به چلسی قری بالوقوع است.
قهرمان لیگ برتر قصد دارد رادامل فالکائو را جذب
کند و مورینیو گفته بود که م یتواند ال تایگر را به
اوج بازگرداند .فالکائو نیز عنوان کرد که به پیوسنت به
چلسی نزدیک است.
او گفت :ممکن است این اتفاق رخ دهد ،به زودی
همه چیز مشخص خواهد شد .فعال به کوپا آمریکا
فکر م یکنم و مدیربرنام ههایم به این موضوع رسیدگی
م یکند.
فالکائو پس از یک فصل حضور قرضی ناموفق در لیگ
برتر ،باید به موناکو بازگردد و موناکو که توان پرداخت
حقوق باالی فالکائو را ندارد ،قصد فروش او را دارد.

با باشگاه باقی مانده و قصد دارد دوباره
به اوج برگردم .در پیش فصل تالشم را
خواهم کرد که کامال آماده شوم تا یک
فصل فوقالعاده با جامهای متعدد پیش
رو داشته باشیم .از دیدگاه شخصی،
فصل نا امیدکنندهای بود زیرا مثل فصل
گذشته نتوانستم بازی کنم و بیشرت آن را
مصدوم بودم .با اینکه سخت است ولی از
لحاظ روحی روانی شام را تقویت م یکند.

آگوئرو:
از حضور در سیتی خوشحالم
رسجیو آگوئرو ،مهاجم منچسرتسیتی عنوان
کرد که از حضور در این تیم خوشحال است
و قصد جدایی ندارد.
شایعاتی در روزهای اخیر مبنی بر احتامل
بازگشت آگوئرو به اللیگا و ریال مادرید
شنیده م یشد ولی آگوئرو که در حال حارض
به همراه تیم ملی آرژانتین در کوپا آمریکا
حضور دارد ،عنوان کرد که رویای قهرمانی در
چمپیونزلیگ به همراه سیتی را در رس دارد.
او گفت :تنها دلیلی که باعث م یشود از



گیگز:
منچستر برای قهرمانی خواهد جنگید
رایان گیگز ،دستیار لوئیس فان خار
عنوان کرد که تیمش تحت هدایت
رسمربی هلندی م یتواند برای قهرمانی
بجنگد.
منچسرت در فصل اول حضور فان خال
موفق شد سهمیه لیگ قهرمانان را
کسب کند ،هر چند که با  17امتیاز
اختالف نسبت به چلسی در ردهی چهارم
قرار گرفت .با این حال ،گیگز معتقد
است که فصل بعد تیمش برای قهرمانی

م یجنگد.
او گفت :رشوع خیلی خوبی با بازگشت
به چمپیونزلیگ داشتیم .فکر م یکنم
هامنطور که این فصل نشان دادیم،
م یتوانیم چیزهای زیادی به دست آوریم
و با تی مهای درجه یک لیگ رقابت
کنیم .حاال فقط به ثبات فکر م یکنیم
و اگر رشوع خوبی در ابتدای فصل بعد
داشته باشیم ،م یتوانیم برای قهرمانی
بجنگیم.



انتقاد رونالدو از نیمار

رونالدو ،اسطوره فوتبال برزیل به انتقاد
از نیامر ،ستاره این تیم پس از شکست
مقابل کلمبیا پرداخت.
نیامر پس از درگیری با بازیکنان کلمبیا
پس از سوت پایان ،با کارت رسخ داور
روبرو شد و دیدار پایانی برزیل در مرحله
گروهی را از دست خواهد داد .نیامر
پس از بازی عنوان کرد که داورها او را

عصبانی کردند ولی رونالدو با این نظر
موافق نیست و معتقد است که کاپیتان
برزیل باید به اعصابش مسل طتر باشد.
او گفت :حرفهایش ،کارهایش را توجیه
من یکند .او وارد دورهی سختی شده
است .خیلی با خشونت رفتار م یکند و
اتفاقات بازی را قبول من یکند .در پیراهن
برزیل ،چنین رفتاری غیرقابل قبول است.

سانتی کازورال ،هافبک آرسنال ،احتامل
پیوسنت به اتلتیکومادرید را رد کرد و
عنوان کرد که از حضور در آرسنال خیلی
خوشحال است.
هافبک اسپانیایی نقش کلیدی در
موفقیت این فصل و فص لهای اخیر
آرسنال داشته است .اخیرا شایعاتی
مبنی بر عالقه اتلتیکو به جذب او
شنیده م یشد که کازورال این موضوع را
رد کرد.
او گفت :شایعات راجع به اتلتیکو دروغ
هستند .در حال حارض ،تنها روی آرسنال

مترکز دارم .دو سال دیگر با باشگاه
قرارداد دارم و امیدوارم بتوانم این دو
سال را در اینجا بازی کنم .از حضور در
آرسنال و لیگ برتر خیلی خوشحامل.
احساس م یکنم تیم و هواداران من را
دوست دارند.
کازورال درباره عم لکردش در این فصل
گفت :من یدانم که این بهرتین فصل من
بود یا نه ولی احساس خیلی خوبی با تیم
داشتم .بازی کردن در یک پست جدید
حس خوبی به من داد و در آن راحت
بودم .امیدوارم سال بعد بهرت باشم.



کورتوا:
هازارد میتواند توپ طال ببرد

تیبو کورتوا ،دروازهبان چلسی عنوان کرد
که ه موطنش ،ادن هازارد ،م یتواند توپ
طال را به دست آورد.
هازارد در چلسی موفق شد عنوان بهرتین
بازیکن فصل را کسب کرده و  19گول
نیز به مثر برساند .کورتوا به متجید از
هافبک با استعداد چلسی پرداخت و او را
برنده احتاملی توپ طال در آینده دانست.
او گفت :او یکی از برندههای احتاملی



یک باشگاه جدا شوم ،کسب جام است و در
سیتی ،به راحتی به این دستاورد م یرسیم.
من یتوانم جلوی شایعات را بگیرم .من یتوانم
مانع نوشنت مردم شوم ولی کاری که م یتوانم
انجام دهد این است که مثل گذشته بگویم
در سیتی خوشحامل .در طول چهار فصل
گذشته موفق بودم و عطش موفقیت در
ادامه دارم .البته که لیگ برتر اولویت ماست
و م یخواهیم آن را پس بگیریم ولی رویای
بزرگ من قهرمانی در چمپیونزلیگ است.

کازورال :در آرسنال میمانم

توپ طال است .باید ببینیم مسی
و رونالدو چگونه عمل م یکنند ،دو
بازیکنی که به قدری خوب هستند که
گاهی فکر م یکنم به دیگر بازیکنان
شانسی من یدهند .آنها به قدری گول
م یزنند که معموال یکی از بین آنها
برندهی توپ طال م یشود .ولی ادن
توانایی کسب توپ طال را دارد .این فصل
او عالی بوده است.



پاسخ پراندلی به انتقادات بونوچی


سانچس:
ویدال باید مراقب خود باشد
الکسیس سانچس ،ستاره تیم ملی شیلی به ه موطن
خود ،آرتورو ویدال توصیه کرد که باید بیشرت مراقب
خود باشد.
ویدال روز جمعه با خودرو اش تصادف شدیدی داشت
که البته منجر به مجروح شدن یا مصدوم شدنش نشد.
او از سوی سامپائولی و فدراسیون شیلی جریمه شد
ولی م یتواند تیمش را در ادامه رقاب تها همراهی کند.
سانچس نیز عنوان کرد که به هم تیمی اش توصیه
کرده بیشرت مراقب خود باشد.
او گفت :به او گفتم آرتورو ،بهرت است مواظب خودت
باشی! اتفاقی که برایش افتاده خیلی سنگین است ولی
به عنوان تیم ،ک مترین کاری که م یتوانیم برایش انجام
دهیم این است که در کنارش باشیم .ب یقانونی شده،
ب یانضباطی شده ولی ما یک خانواده هستیم و از او
حامیت خواهیم کرد .متنفرم وقتی که مردم از چیزهایی
حرف م یزنند که صحت ندارد .متامی بازیکنان پشت
ویدال هستند .امیدواریم مردم هم کنارش باشند ،مثل
هم هی ه متیم یها.


چیچاریتو :با کلمات نمیتوان
رونالدو را وصف کرد

خاویر هرناندس ،مهاجم سابق ریال مادرید عنوان کرد
که با کلامت من یتوان رونالدو را وصف کرد و او با سخت
کوشی خودش را به خوبی ثابت کرده است.
مهاجم مکزیکی یک فصل به صورت قرضی در ریال
مادرید توپ زد ولی نتوانست بازیهای زیادی برای تیم
انجام دهد و تنها در  7دیدار اللیگا به میدان رفت .او
مدعی شد که در دوران نیمکت نشینی ،رونالدو الهام
بخش او بوده است.
او گفت :رونالدو بازیکن بزرگی است .من یتوان با
کلامت او را وصف کرد .او یک مثال نتیجه گرفنت
از سخت کوشی و تالش است .این فصل در ریال
خیلی چیزها یاد گرفتم ،به من کمک کرد که خودم
را به عنوان بازیکن پیدا کنم من خیلی روی نیمکت
م ینشستم و این خیلی ناراحت کننده بود ،زیرا در تیم
اهمیتی نداشتم.
چیچاریتو درباره گولش مقابل اتلتیکو گفت :گولی
که مقابل اتلتیکو زدم برایم خیلی مهم بود زیرا پس از
یک فصل ضعیف و موقعی تهای کمی کهن در اختیار
داشتم موفق به انجام آن کار شدم.

چزاره پراندلی ،رسمربی سابق تیم ملی
ایتالیا عنوان کرد که بونوچی در جایگاهی
نیست که درباره مترینات او نظر بدهد.
مدافع یوونتوس به انتقاد از مترینات پراندلی
پرداخته بود و گفته بود که رسمربی آتزوری،
بیش از حد با کامپیوتر به آنها تدریس
م یکند .پرداندلی در مصاحبه با اسکای

درباره بونوچی گفت :او خود را به عنوان
یکی از بهرتین مدافعین ثابت کرده است.
جایگاهش روز به روز ام نتر از دیروز است
ولی این بدین معنا نیست که در جایگاه
قضاوت درباره مترینات قرار دارد .من به رم
رفتم تا با لوئیس انریکه مالقات کنم و آنجا
هم کامپیوترهای زیادی دیدم.



کاهش محرومیت نیمار به یک جلسه
کمیته برگزاری کوپا آمریکا تایید کرد
که محرومیت نیامر  ،از دو جلسه به یک
جلسه تقلیل یافته است.
پس از درگیری نیامر با بازیکنان کلمبیا و
به خصوص کارلوس باکا ،داور در رختکن
به او کارت رسخ نشان داد و ه مچنین
کمیته برگزاری کوپا نیز او را با محرومیتی
دو جلس های روبرو کرد .با این حال ،یک

ساعت پس از انتشار خرب محرومیت دو
جلس های ،کمیته برگزاری کوپا عنوان کرد
که محرومیت نیامر به یک جلسه تقلیل
یافته و او درواقع محرومیتی که به خاطر
دریافت کارت رسخ دارد را طی خواهد کرد.
البته این کمیته قرار است امروز جلس های
ترتیب دهد و در مورد افزایش محرومیت
نیامر تصمیم گیری کند.



ایسکو در ریال مادرید ماندنی خواهد بود
ایسکو پس از روی کار آمدن رافا بنیتس
در ریال مادرید ،از آینده خود در این باشگاه
نامطمنئ بود.
ایسکو که محصول آکادمی فوتبال باشگاه
والنسیاست ،دو فصل پیش با رقم  30میلیون
یورو از ماالگا به ریال پیوست .او زیر نظر
آنچلوتی بازیهای درخشانی برای ریال به
منایش گذاشت اما همواره با حضور ستارگان
اصلی خط میانی ریال چون مودریچ و خامس
رودریگز ،به روی نیمکت ذخیرهها تبعید
م یشد.
تنها بر اثر مصدومیت یکی از این بازیکنان
بود که ایسکو جای ثابتی برای خود در
ترکیب ریال م ییافت .اتفاقی که فصل

گذشته به واسطه مصدومی تهای متناوب
مودریچ و خامس ،بارها رخ داد و او بیشرت از
فصل اول حضورش در ریال برای این تیم به
میدان رفت.
با اخراج آنچلوتی و منصوب شدن بنیتس به
عنوان مربی جدید ریال ،ایسکو در مورد آینده
خود در این باشگاه تردیدهایی داشت اما به
ادعای وبسایت گول ،پس از متاس تلفنی
بنیتس با او و صحب تهای متقاعد کننده این
مربی ،ایسکو به ماندن در ریال مادرید قانع
شده است .بدین ترتیب این ستاره  23ساله
خوش تکنیک که محبوبیت فراوانی نیز
میان هواداران دارد ،ه مچنان در ریال مادرید
ماندنی خواهد بود.

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید
 0796020856و 0789645160
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راهاندازی بازار انترنتی
برای تقویت محصوالت صادراتی افغانستان

اطالعات روز :اتاقهای تجارت
افغانستان برای اولین بار در صدد
راهاندازی یک بازار انترنتی است که
توسط آن بتواند محصوالت صادراتی
افغانستان را بدون واسطه به بازارهای
بینالمللی عرضه کنند.
«بازار بینالمللی تبادله اجناس
افغانستان» به عنوان اولین بازار
انترنتی ،در پی آن است که به
تاجران افغانی امکان عرضهی
محصوالتشان را به بازارهای
بینالمللی از طریق انترنتی فراهم کند
و در عین حال به تاجران بینالمللی
مستقیم ًا این امکان را فراهم کند
که از طریق انترنت به محصوالت
صادراتی افغانستان دسترسی داشته
باشد .بر بنیاد این طرح ،تاجران
افغان و تاجران بینالمللی میتوانند،
معامالتشان را آنالین انجام بدهند،
بدون اینکه نیازی به راههای تجارتی
کشورهای همسایه داشته باشند.
هدف اساسی این طرح تقویت
اقتصاد و تجارت افغانستان و
کاهش وابستگی به به راههای
تجارتی کشورهای همسایه است.
حسیب رحیمی ،مدیر اجرایی اتاق
تجارت افغانستان به فرانس پرس

گفته است« :در  14سال گذشته،
افغانستان بیشتر به واردات وابسته
بود .تقریبا هیچ یک از تاجران ما
به خریداران بینالمللی دسترسی
نداشتند و محصوالت افغانستان از
طریق واسطه به فروش میرسد».
او افزود« :تجارت به خاطر وضعیت
سیاسی پیش نمی رود و سرمایه
گذاران از کشور فرار میکنند ،اما
بازار انترنتی به تاجران ما این امکان
را میدهد که اجناسشان را بدون
واسطه در جهان به فروش برسانند».
این بازار «بازار بینالمللی تباده

اجناس افغانستان» با سرمایه گذاری
ابتدایی  20میلیون دالر که توسط
«پراید گروپ» تمویل شده است،
آغاز شده است .از این کمک برای
شبکهی تمویل زیرساختها ،انبارها
و یخچالها برای تاجران استفاده
خواهد شد .تاجران افغان از طریق
این بازار انترنتی خواهند توانست به
طور مثال اجناس زراعتی ،دست ساز،
سنگهای گران قیمت و فرش به
فروش برسانند.
رحیمی گفت« :یک سال بعد این
پروژه در مرحله اول در شهرهای

بزرگ به جریان خواهد افتاد .ما
همچنین میخواهیم برای دست
یابی به مناطق روستایی کمپاینهای
بزرگ راه اندازی کنیم تا مردم امکان
فروش محصوالتشان را داشته
باشند».
تولید ناخالص داخلی افغانستان
پس از یک دهه رشد دو رقمی از
 2.5میلیارد در سال  2001به بیش
از  20میلیارد رسید ،اما در دو سال
گذشته هیچگونه پیشرفتی نداشته
است .دلیل آن ضربههایی است که
براثر انتخابات مناقشه برانگیز ریاست
جمهوری و پایان ماموریت جنگی
ناتو بر پیکره آن وارد شده است.
حکومت افغانستان انتظار دارد که
درآمدش در سال روان به حدود 1.8
میلیارد دالر برسد ،این مبلغ کمتر از
درآمدی است که از راه فروش تریاک
به دست میآید و طالبان نیز توسط
آن خود را تمویل میکنند.
حکومت افغانستان بدون  4میلیارد
کمک بینالمللی ساالنه که تا دست
کم  2016تضمین شده است قادر به
پرداخت حقوق  350هزار سرباز و
پولیس خود نخواهد بود که در خط
مقدم جبهه با طالبان میجنگند.
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کارمندان امنیت ملی و دادستانی
غزنی سر دو استاد دانشگاه را
تراشیدند

اطالعات روز :کارمندان امنیت ملی و
دادستانی در والیت غزنی ،سر دو استاد
دانشگاه در این والیت را تراشیدند.
منابعی از والیت غزنی به رسانهها گفته
است که کارمندان این دونهاد دواستاد
دانشگاه را از صنفهای درسیشان
بیرون کرده و سرشان را تراشیدهاند.
حبیباهلل کاشفی و نصیر آرین ،از
استادان دانشگاه والیت غزنی که
سرشان توسط کارمندان این دو نهاد
تراشیده شده اند ،این کار را توطیه
علیه خود دانسته و از حکومت خواستار
پیگیری عامالن آن شدند .این دو استاد
به رسانهها گفتهاند که مأموران امنیت
ملی و دادستانی کل در نخست با

بیاحترامی کامل آنان را از صنف بیرون
کرده و پس از یک ساعت زندانی ،سر
آنان را تراشیدند .آنان تاکید دارند که
این کار به خاطر شخصیت کشی و
توهینشان سازمان دهی شده بود.
حبیباهلل کاشفی میگوید که قربانی
توطئه شده و دولت باید با جدیت در
این مورد بررسیهای خود را آغاز کند.
او هشدار داده است ،در صورتی که
جرمش ثابت شود حاضر است زندانی
شود؛ اما اگر بیگناه مورد توهین قرار
گرفته باید دولت عدالت را تأمین کند.
مسئوالن امنیت ملی غزنی و دادستانی
کل حاضر نشدند در این مورد حرف
بزنند.

